
WROCLAWSKIE TOWARZYSTWO MILOSNIKÖW HISTORII 

SLf\SKI 

KWARTALNIK HISTORYCZNY 
' 

, 

SOBOTKA 

R O C Z N I K XXII (196?) 

NR 3 

W R O C L A W 196? . 

ZAKLAD NARODOWY IM. OSSOLINSKICH - WYDAWNICTWO 



REDAKCJA 

J6zef Gierowski, J6zef Leszczynski, Ewa Maleczynska, 
Kazimierz Orzechowski, Marian Orzechowski, Henryk Zielinski 

Sekretarz Redakcji Krystyn Matwijowski 

ADRES REDAKCJI 

Wroclaw, Szewska 49-, konto PKO VIII-9-578 

Wydano z zasilku PrezydiWI? Wojew6dzkiej Rady Narodowej

Redaktorzy Anna Lergetporer-Jakimow i Ewa Raczkowiak 

Redaktor technlczny Lucjan Pi11t7 

Printed in Poland 

Zaklad Narodowy Im. Ossollnskich - Wydawnictwo. Wroclaw 1967, 

Naklac;l 700 + 100 egz. Obj, ark. wyd. 14,75, ark. druk. 10,25, ark. 
form. A

1 
13,63. Papier druk. sat. kl. V, 70 g 70 X 100. Oddano do 

skladanla 28 VI 1967. Podpisano do druku 5 X 1967. Druk ukon
czono w pafdzlernlku 1967 r. Wroclawska Drukarnia Naukowa. 

Nr zam. 1214/67. - D-5. - Cena zl 20.-



ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

BARBARA GRYDYK-PRZONDO 

UWAGI. 0 KASZTELANII SWINY I POCZ1\TKACH RODU SWINKOW 

Ze starego rodu iSchweinichen6w-Swink6w wyszlo szereg ludzi, kt6-
rzy blisko zwiqzani by li z dworami Piast6w slqskich - z liniq swid
nickq 1, glogowskq 2, legnickq 3, Schweinichen6w spotykamy jako rycerzy 
w orszaku ksiqz�cym, piastujqcych na dworach r6zne funkcje. Przed
stawiciele tego rodu zdobywajq majqtek i znaczenie albo tez je tracq. 
ldq walczyc z niewiernymi do Ziemi Swi�tej 4 bqdz przechodzq na stale 
do literatury, jak np. najblizszy towarzysz i przyjaciel ksiE;cia Henry
ka XI, Harns Schwe i.i!ntichen, .poprzez swoje :ka:piJtal:ne pami�tn:ilki 5• 

Schweinichenowie by li typowym rodem rycerskim, mozna wi�c prze
miany zachodzqce w rycerstwie slqskim zaobserwowac na ich przykla
dzie. Wyczerpujqcq monografi� Schweinichen6w opracowal historyk 
niemiecki Wutke 6, przedstawiajqc ich jako rod niemiecki. Czy na
prawd� byli rodem niemieckim, czy tez dopiero z biegiem lat ulegli · 
germanizacji, na to pytanie nie powiedziano jeszcze ostatniego slowa. 
Poniewaz jednak pierwotna nazwa Schweinichen6w · brzmiala Swinko
wie, tak b�dziemy ich nazywac w dalszej cz�sci artykulu. 

Poczqtki rodu Swink6w, jak zresztq w og6le problem osadnictwa 
rycerskiego na Slqsku, nie zostaly dotychczas w nauce polskiej opraco
wane. R6wniez w przytoczonej wyzej pracy Wutkego nie znajdujemy 

1 Np. Peter de Svyne - na dok. Bernarda swidnickiego z 28 IX 1313 r., Schles.
Reg., nr 3410. 

2 Swato de Swinino - na do}.{. Matyldy glogowskiej z 27 XII 1311 r., tamze, 

nr 3244. 
3 Sygmund von Sweine - na do k. Ruprechta legnic kiego z 25 XI 1404 r., 

K. Wut k e, Zur Geschichte des Geschlechts derer von Schweinichen, t. I, Wro

claw 1904/7, s. 125.
4

. Henrico de Swin - 5 VIII 1323, przedruk u Wut k e g o, op. cit., t. I, 

s. 76.
5 H. S ch w e i n i ch e n, Memorial Buch der Fahrten und Taten des schlesi

schen Ritters Hans v. Schweinichen, München 1911. 

. s W u t k e, op. cit. 

1 - ,,Sob6tka" z. 3/67 
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wyczerpujqcej odpdwiedzi na nasuwajqce si� · pytania. Problem jest tym 
ciekawszy, ze dotychczas nie Sq wyjasnione poczqtki kasztelanii Swiny, 
z kt6rq lqczy si� Swink6w slqskich. 

W kronice Kosmasa pod datq 1108 r. mamy wzmiank� o „Zvini iri 
Polonia" 7• W bullach papieskich bardzo wczesnie znajdujemy informa
cje o kasztelanii. Bulla papieza Hadriana IV, wydana w Rzymie 23 IV 
1155 r., a potwierdzajqca posiadlosci biskupstwa wroclawskiego, wymie
nia obok wielu innych m1eJscowosc1 r6wmez „gradice Zpini" 8• Bulla 
papieza Innocentego IV z 9 VIII 1245 r. m6wi o dwu wsiach lezqcych 
,,iuxta castrum Suinii" 9• 

· Poczqtki Swin Sq chyba znacznie wczesniejsze. Grody tego typu po
wstawaly zazwyczaj na terenach juz zamieszkalych 10

• Swiny wyrosly
prawdopodobnie na miejscu grodu jakiegos plemiennego wielmozy 11

• 

Ziemie te zamieszkale byly przez plemi� Trzebowian. J. Natanson�
-Leski priyjmuje, ze: ,,Na obszarze Trzebowian znamy poza sam�
Legnicq jeden tylko stary gr6d kaszte1anski Swini�" 12• Kasztelanowie
byli urz�dnikami mianowanymi przez ksi�cia, jednak najcz�sciej powie
rzano t� funkcj� najbogatszym zamieszkalym na danym terenie rodom�
Nasuwa si� znowu pytanie, czy pierwsi, o kt6rych posiadamy wiado
mosci, kasztelanowie ze Swin wywodzili si� z tych teren6w? Zilamy · ich
imiona. Oto one: ,,Tader castellanus de Suina" 13, ,,comes Jaxa castella
nus de Svyne" 14, ,,Petrico castellanus de Zuni" 15. Imiona mogq r6w
niez swiadczyc o przynaleznosci narodowosciowej ich wlascicieli. Ta
der - imi� miejscowe· slqskie 16. Jaxa - imi� slowianskie, dosc cz�sto

7 „llle autem bonus vir finget se [ire] venatum, non pertimuit noctu ire in 
Poloniam Zvini ad oppidum, ut cum suo patruo Nemoy ageret consilia, quo me 
pelleret de solio". K ö p k e, Cosmae Chronica Boemorurn (Fontes rerum Bohemi
carum, t. II, Praga 1874, s. 159). 

8 K. M a 1 e c z y n s k i, Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I„

Wroclaw 1956, s. 84-102. 
9 Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, wyd. G. A� 

Stenze!, V{roclaw 1845, s. 12. 
10 J. Natanson-Leski przyjmuje, ze kasztelania jest to wyzsza forma organizacji 

opolnej. J. N a �a n s  o n - L e s  k i, Zarys granic i podzial6w Polski najstarszej,. 
Warszawa 1953, s. 16. 

11 _Na mapie zalqczonej do pracy Natansona-Leskiego Swiny oznaczone sq jako 
,,gr6d domniemany plemienriy". 

12 Tamze, s. 254. 
13 Swiadek na dok. ksi�cia Henryka z 14 IX 1230 r.; w Schles. Reg., nr 362„ 

podana jest pisownia Tacer, u W u t  k e g o, op. cit., s. 95, Tader. 
14 Swiadek na dok. ksi�cia Boleslawa z 30 XII 1242, Schles. Reg., nr 591b. 
1s Swiadek na dok. ksi�cia Boleslawa z 8 VII 1248, tamze, nr 677. 
1s Trzeba raczej przyjqc, iz jest to imi�. S. K o z i e r  o w s k i, Obce _rycerstwo

w Wielkopolsce w XIII-XVI wieku, Poznan 1929, s. 103, podaje kilka przyklad6w„ 
w · kt6rych Tader wyst�puje jako imi� wlasne bc1dz jako nazwisko urobione od 
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wyst�pujc:1ce na Slqsku. Piotr - imi� og6lnochrzescijanskie, w tym wy
padku podane w formie zdrobnialej w spos6b charakterystyczny dla 
imion slowianskich. Na podstawie wyzej przytoczonych przyklad6w moz
na stwierdzic, ze zaden z pierwszych znanych kasztelan6w Swin nie no
sil imienia charakterystycznego dla przybysza z Niemiec. 

Te wzmianki nie rozstrzygajq jednak pytania, czy wyzej przytoczeni 
kasztelanowie by li ty lko mianowanymi urz�dnikami ksic:1.z�cymi, czy 
r6w:niez d.ziedzi�:mi Swin. Wydaj,e si�, ze Swiny byly ich wlasno·sciq. 
Pierwszq wiadomosc o bezspornym wlascicielu Swin mamy wprawdzie 
z 1288 r., jest nim „Jan de Swyn" 17• Jest rzeczc:1 ciekawij, iz nie jest juz 
oznaczony jako „castellanus" 1a. Po 1265 r. 19 na zadnym dokumencie 
nie wyst�puje juz „castellanus" Swin. Do tej pory tytul ten byl rygo
rys�ycznie przestrzegany, posiadajq go wszyscy swiadkujqcy na doku
mentach kasztelanowie. Wydaje si�, ze kasztelania juz wczesniej stracila 
znaczenie, eo zresztc:1 jest w tym okresie zjawiskiem powszechnym 
w Polsee. Rozbicie terytorialne, oslabienie wladzy ksiqz�cej doprowa
dzilo r6wniez do zatracenia znaczenia istotnej furikcji kasztelana jako 
urz�dnika ksic:1z�cego, jako wodza i s�dziego. 

Swiny tracq znaczenie w latach 1252-1265. Kasztelania znajdowala 
si� na terytorium Boleslawa Rogatki, ale ostatni kasztelan Swin wy
st�puje na dokumencie Henryka III wroclawskiego 20, kt6ry z Rogatkq 
byl w stalym zatargu. Wprawdzie p6:zniej zn6w widzimy Swink6w przy 
Rogatce, ale juz bez tytulu kasztelanskiego. Wydaje si� prawdopodobne, 
ze mi�dzy ksi�ciem a Swinkami wynikl sp6r, kt6ry doprowadzil do 
przejscia ich na stron� przeciwnika. Wracajq p6:zniej · do Rogatki, ale 
czy wszyscy? Prawdopodobnie cz�sc Swink6w emigrowala wtedy wlas
nie na Kujawy, a prowadzil ich J"akub, p6zniejszy arcybiskup, do czego 
wr6cimy nizej. 

Na Slc:1sku widoczny jest upadek rodu. Swinkowie rozchodzq si� po 
ksic:1.z�cych dworach. Coraz cz�sciej przy ich nazwiskach spotykamy 

imienia. Wreszcie inna argumentacja: Przyrostek er wyst�puje w imionach slc:iskich, 
nie niemieckich, np. Nanker, Kantner, S. R o s p o n d, Nazwiska Slqzak6w, Opole 
1960, s. 29. We wspomnianym dokumencie wymienieni sc:i inni kasztelanowie tylko 
z imienia i miej�cowosci. Np. Stefan z Boleslawca, Konrad z Krosna. Poruszano 
wprawdzie w literaturze mozliwosc, ze chodzi tu o herb Tader, czyli kur, kokot. 
Kilka slc1skich rod6w nim si� piecz�towalo. W zadnym jednakze wariancie herbu 
pan6w Swini kur nie wyst�puje. M. G u m  o w s k i, Historia Slqska od najdaw
niejszych czas6w do r. 1400, PAU, t. III, Krak6w 1936, s. 340.

11 Dokument z 31 XII 1288, Schles. Reg., nr 2093. 
18 T. S i  1 n i c k  i, K. Go l ::i b, Arcybiskup Jakub Swinka t j�go epoka, War

szawa 1956, s. 40 - Jan jest ostatnim ze spotykanych kasztelanöw Swin. 
19 Schles. Reg., nr 1197. 
20 Tamze, nr 780. 
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okreslenie „miles". Np. 29 I 1319 r. ,,miles Swato de Swinin" 21 albo 
10 IV 1326 r. ,,Samborius miles de Swinar" 22. 

Trzeba wi�c przyjqc, ze Swinkowie �q rodem rdzennie slqskim. 
Pr6by wyprowadzenia ich z Czech 23, Styrii czy Turyngii 24 bqdz nawet 
z Kujaw 25 nie majq poparcia w zr6dlach. 

G. i J. Zielinscy w swej pracy przyjmujq, ze gniazdem rodowym
Swink6w jest wies Swinki kolo Radziejowa. 

Miejscowosc ta jako wies rycerska miala powstac w X w. Brak 
jednak jakichkolwiek wiadomosci zr6dlowych potwierdzajqcych t� wia
domosc. Pierwsze bezsporne zr6dla m6wiqce o istnieniu Swink6w na 
tym terenie odnoszq si� dopiero do czas6w arcybiskupa Jakuba II Swin
ki. Najwczesniejszy z dokument6w kujawskich wydany zostal 
w 1299 r. 26 Trzeba wi�c wykluczyc mozliwosc przybycia Swink6w na 
Slqsk z Kujaw. 

W literaturze historycznej wiele uwagi poswi�cono problemowi rod6w 
gniazdowych 27, kt6re lqczyly rycerstwo zamieszkale na danym terenie, 
przy czym nie byla konieczna wi�z krwi 28

• Wydaje si�, ze na omawia
nym przez nas terenie istnieje mozliwosc tworzenia si� rodu gniazdo
wego. Wok6I kasztelanii jako najsilniejszego osrodka administracyjnego, 
kulturalnego zyjq niewielkie rody rycerskie, kt6re ciq.Zq ku Swinom, 
zlqczone z nimi bardzo silnie nie wi�zami krwi, ale np. wsp6lnq sluzbq 
wojskowq, interesami gospodarczymi. Rody te przyjmujq nazw� kaszte
lanii jako swoje nazwisko i w ten spos6b wok6I igrodu kasztelanskiego 
tworzy siE: krqg ludzi nazwanych Swinkami, p6zniej Schweinichenami. 

Przyst�pujqc do podsumowania wniosk6w, stwierdzamy, ze: gr6d 
Swiny powstal na zaludnionym jeszcze od czas6w plemiennych terenie, 
po zorganizowaniu si� panstwa piastowskiego. Urzqd kasztelanski praw
dopodobnie dostal si� w r�ce przedstawicieli jakiegos moznego rodu wy
wodzqcego si� z tej ziemi - chyba w r�ce przedstawicieli Swink6w. 
P6zniejsi Swinkowie Sq przypuszczalnie rodem typu gniazdowego, kt6ry 
wytworzyl si� wok6I kasztelanii. 

21 Tamze, nr 3885. 
22 Tamze, nr 2416. 
23 W u t k e, op. cit. 
24 R. S t  i 11 f r i e d, Die Burg Sehweinhaus und ihre Besitzer, Jelenia G6ra

1833; W. S c h u l t e, Die Kastellanei Suini (Zeitschrift für Schles. Gesch., 

t. XXVIII).
25 G. Z i e 1 ins k i, J. Z i e 1 ins k i, Wiadomosci historyczne o rodzie Swin

k6w, Torun 1880-1881. 
25 Dok. wydany przez Piotra bratanka arcybiskupa Jakuba II, G. Ziel ins k i,

J. z i e 1 ins k i, op. cit., s. 117-118.
27 K. Tymieniecki, J. Bardach, J. Adamus, M. Rusocki i inni.
2a J. Ba r d a c h, Historia paiistwa i prawa Polski, cz. 1, Warszawa 1964, s. 226.



Kasztelania Swiny 287 

Terenem pierwotnego osiedlenia si� Swink6w byl Sic1sk. Stqd wyemi
growali na inne ziemie polskie, mozliwe, ze w czasie upadku znaczenia 
wladzy kasztela:nskiej, a zarazem w czasie szczeg6Inego nat�zenia walk 
dzielnicowych na Sic1sku. 

Najwybitniejszq postaciq w rodzie Swink6w byl niewc1tpliwie arcy
biskup gnieznienski J akub II Swinka. J ego dzialalnosc koscielna i poli
tyczna znalazla rozglos u potomnych. Doczekal si� szeregu opracowan 
monograficznych 29• Wszyscy historycy przyznajq, ze trudno cokolwiek 
powiedziec o J akubie przed r. 1283, czy li przed wybraniem go na sta
nowisko arcybiskupa ,gnieznienskiego. Brak jakichkolwiek danych o jego 
pochodzeniu, rodzinie, nie znamy herbu, kt6ry m6glby bezspornie po
swiadczyc jego pochodzenie rodowe. 

Starsze opracowania 30 podajq, ze arcybiskup J akub wywodzi si� z ro
du Swink6w kujawskich. W nowszych przyjmuje si�, iz Jakub pochodzi 
ze slc1skiej linii Swink6w. Wszystkie jednak zgodnie przyznajq, ze brak 
na to jakichkolwiek dokument6w. Moze charakterystyka dzialalnosci 
Jakuba rzuci jakies swiatlo na jego pochodzenie. 

Do 1283 r. Jakub w swiecie koscielnym niewiele znaczyl. Nie mial 
wyzszych studi6w am pmwdopodobruie nawet swd�cen kaplanslcich 31. Mu
sial miec silnych swieckich protektor6w, kt6rym zalezalo, by godnosc 
arcybiskupa dostala si� w r�ce czlowieka, kt6ry popieral ich polityk�. 
Wiiemy, ze b]i:skie stosU!Illk!i musialy lc1czyc Jakruiba z ·Brzemyslem 
Wielkopolskim 32• Przypuszczalnie r6wnie dobre stosunki utrzymywal 
z dworem Boleslawa Poboznego kaliskiego oraz z Wladyslawem tokiet
kiem, kt6rego zblizyl do linii wielkopolskiej, doprowadzajqc do malzen
stwa z Jadwigq, stryjecznq siostrq Przemysla 33. 

Opieka, jakq dwory ksiqz�ce udzielaly Jakubowi w 1283 r., moze 
nasuwac przypuszczenie, ze popierajc1c starania o godnosc arcybiskupiq 
potomka jednego z moznych rod6w slc1skich, liczyly na przychylne sta-

29 W. Ka r a s i e  w i c z, Jakub Swinka arcybiskup gnieznienski 1283-1314, 

Poznan 1948; Si 1 n i c k  i, G o  l q b, op. cit. Wreszcie ostatni zyciorys Jakuba pi6ra 

K. Tymienieckiego w Polskim slowniku biograficznym, z. 46, Wroclaw 1963, s. 347-

349.
30 G. Z i e 1 i ii s k i, J. Z i e 1 i ii s k i, op. cit.; W. M o s z c z e n s k a, Rola poli

tyczna rycerstwa wielkopolskiego w czasie bezkr6lewia po Ludwiku W �gierskim 
(Prac. Warsz. Tow. Nauk, t. XXV, 1925). 

31 Pol. slow. biogr., z. 46, s. 347. 
32 R. 1283: ,,Dux eciam Primislius nomine, filius Primislii, sepulta uxore qua

tuor diebus ante in Gnezna, quantocius ad predictam consecracionem cum magna 

multitudine advenit et eidem domino archiepiscopo anulum obtulit preciosum" . 

. Rocznik Traski (MPH, t. II, Lw6w 1872, s .  849). 

33 W. Ab r a h a m, Stanowisko kurii papieskiej wobec koronacji Wladyslawa 
Lokietka, Lw6w 1900. 
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nowisko kosciola dla koncepcji zjednoczenia calego· rozbitego panstwa, 
w tym r6wniez 8lqska. 

Omawiany przez nas okres jest dla dzielnicy slqskiej szczeg6lnie 
ci�zki. Rozbicie dzielnicowe, walki poszczeg6lnych ksiqzqt o wladz�, 
wreszcie ogromny naplyw zywiolu niemieckiego nie sprzyjaly scislejsze
mu zwiqzaniu si� z innymi dzielnicami Polski. .Ponadto Slqsk byl· tere
nem sporu mi�dzy ksi�ciem Henrykiem IV Probusern a biskupem wro
clawskim Tomaszem II. Bylo to starcie dw6ch sil - wladzy swieckiej 
i duchownej. Do walki zostalo wciqgni�te cale spoleczenstwo, zmuszone 
w praktyce do opm.viedzenia si� po stronie ksi�cia lub biskupa. Przyczy
nami bezposrednimi - jak wiadomo - byly: sprawa dziesi�cin, ci�zary 
nakladane przez ksi�cia na ludnosc d6br biskupich, zakres sqdownictwa 
ksiqz�cego oraz wsie lokowane na prawie niemieckim, do kt6rych prawo 
wlasnosci roscil sobie ksiqz� i biskup 34

• Spor, kt6ry byl prowadzony 
wszelkimi dost�pnymi dla jednej i drugiej strony srodkami 35, doprowa
dzil obok wyniszczenia gospodarczego dzielnicy r6wniez do zaostrzenia 
si� antagonizm6w mi�dzy narodowosciq polskq a niemieckq. 

Arcybiskup Jakub jest sporem ogromnie zainteresowany. Jest to 
zainteresowanie osobiste, gl�bsze, niz do tego zmuszala go piastowana 
funkcja. Pisze listy, wydaje szereg zarzqdzen, kt6re wskazujq gl�bokq 
znajomosc stosunk6w. slciskich, bierze bezposredni i zywy udzial w za
targu. Z tekst6w wydanych w tym czasie dokument6w widac, jak spra
wa Slciska lezy mu na sercu. N ajbardziej chyba charakterystyczny jest 
akt synodu l�czyckiego z 17 I 1285 r. 36 •Wyst�puje w nim mi�dzy innymi 
sprawa placenia swi�topietrza, z kt6rego to obowiqzku osadnicy niemiec
cy przybyli na Slcisk nie chcieli si� wywicizywac. ,,Subintrante gente 
Theutunica - pisze arcybiskup do papieza - et jam per multa loca 
Poloniam occupante, non tantum vestre sanctitati, verum eciam et nobis 
grave dispendium in nostris juribus provenit atque dampnum. Romae 
quidem ecclesie dampnum provenit, quia dum fines Polonie per 
principes Theutunie occupantur, qui principes subsunt imperio et 
sie fines occupati devolvuntur ad imperium et ob hoc ecclesia Romana 
proprio dominio frustratur, subintrantibus eciam tarn militibus quam 
colonis Theutunicis in Poloniarn et occupantibus villas et alia loca, que 
Poloni possederant et exinde de singulis capitibus solvebant censum 
Romane ecclesie, videlicet denarium sancti Petri, quem ipsi Theutunici 
tarn milites quam coloni penitus solvere contradicunt, et sie eccle
sia Romana privatur similiter jure suo et tandem omnio pri-

34 Podajemy za: S i 1 n i c k i, Go l cl b,' op. cit.,' s. 164. 
35 Biskup - ekskomunika, ksictz� - sily zbrojne.
36 Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau i� Mitt�lalter, s. 151-153. 
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vabitUT, msi hiis per vestram solerciam efficaiciter ioccurratur" 37. 
Proces niemieckiej kolonizacji i ekspansji terytorialnej oddany jest z gl�
bokq znajomosciq stosunk6w slqskich. Zatem teren srodkowej Polski nie 
byl w tym stopniu narazony na przejscie „w r�ce wladc6w podleglych 
cesarstwu". Zwr6cono uwag� i na glosnq schizm� franciszkanskq -
przylqczenia si� cz�sci slqskich klasztor6w franciszkanskich do prowin
cji saskiej 38. 

W ustawodawstwie synodu l�czyckiego z 1285 r. znajdujemy r6w
niez odbicie sporu slqskiego. Ustawami wydanymi dla calej Polski chcial 
zapobiegac arcybiskup rozprzestrzenianiu si� wplyw6w obcych, zwlaszcza 
niemieckich. Bardzo ciekawe Sq niekt6re z postanowien l�czyckich, np.: 
§ 6 - ,,Statuimus insuper ad conservacionem et promocionem lingwe
polonice, in singulis locis ecclesiarum kathedralium et conuentualium,
et alijs qurbuscunque locis non pona:ntur Tectoires scola:rum, ntisi linguam
polonicam proprie sciant, et possint pueris auctores exponere in polonica
lingua" 39. Czyz to nie odzwierciedla stosunk6w slqskich? Wydac si�
moze, iz Jakub znal takie szkoly, a moze sam do podobnej chodzil?

Czy w sporze slqskim brali udzial inni Swinkowie? Na ten temat 
zr6dla milczq. Nie spotykamy ich na zadnym dokumencie jako swiad
k6w ani po jednej, ani po drugiej stronie. Dopiero pod datq 10 IV 1296 r. 
„Samborius miles de Swinar" 40 jest swiadkiem na dokumencie biskupa 
wroclawskiego. Mozna na tej podstawie przypuszczac, ze i wczesniej 
opQIWiadalä. si� po stronie biskupa sikoro braik ich w ,otoczeniu Henryka. 

Byc moze testament Probusa, w kt6rym Przemysl II mial przejqc 
po nim dziedzictwo, powstal pod wplywem Jakuba, kt6ry w ten spos6b 

. cz�sciowo przynajmniej spelnil pokladane w nim przez lini� wielkopol
skq nadzieje. 26 VI 1295 r. m6gl arcybiskup wlozyc koron� kr6Iewskc\ 
na glow� Przemysla 41, choc wladza tego ostatniego nie obejmowala 
jeszcze Slqska. Po tragicznej smierci Przemysla koronuje Waclawa, kt6-
rego wladza juz przedtem stawiala pierwsze kroki na Slqsku, tak bliskim 
Jakubowi, uszczuplajqc prawa linii wielkopolskiej. 

Dzialalnosc arcybiskupa J akuba II Swinki potwierdza jego pochodze
nie ze Slqska. Wszystko wskazuje na to, ze jedna z gal�zi Swink6w 
slqskich wyemigrowala na ziemie Polski centralnej - moze wlasnie 

31 Tamze, s. 152. 
38 Tamze, s. 152-153. 

39 Starodawne prawa polskiego pomniki, wyd. A. Z. He 1 c e 1, t. I, Warszawa 

1856, s. 384. 
40 Schles. Reg., nr 2416. 

41„Primislius dux maioris Polonie a domino Jacobo archiepiscopo dicto Swinca, 

post festum Johannis baptiste die dominico inungitur in regem Polonie in Gnezna'.', 
Rocznik Traski, s. 853. 
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pociqgni�ta przez Jakuba. Wypadki emigracji slqskich rod6w rycerskich 
w okresie rozbicia dzielnicowego Sq znane 42• Wspomniane wyzej imiona 
rodowe wyst�pujqce wsr6d Swink6w swiadczq r6wniez o polskosci tego 
rodu. Tym bardziej wart je�t zbadania problem, w jaki spos6b p6zniej 
dokonala si� germanizacja rodu. 

BEMERKUNGEN tJBER DIE KASTELLANEI SWINY UND DIE ANFÄNGE DES 

GESCHLECHTS DER SWINKAS 

Die Anfänge des Geschlechts Swinka - Schweinichen verbinden wir mit der 

Kastellanei Swiny. Dieses Geschlecht ist zweifellos örtlicher-schlesischer-Herkunft. 

Davon können die Vornamen der ersten bekannten Kastellanen von Swiny zeugen. 

Die Kastellanei verliert an Bedeutung in der Zeit der Schwächung der fürstlichen 

Macht. Ein Teil des Geschlechts emigriert in dieser Zeit nach Kujawy. Der bedeu

tendste Vertreter· des Geschlechts ist der Erzbischof J akub II. Swinka. Seine 

schlesische Herkunft bestätigt die Beurteilung seiner Tätigkeit, insbesondere in 

der Zeit des bekannten Streites zwischen dem Fürsten Henryk IV. Probus und 

dem Bischof Tomasz II. 

42 W. S e m k o w i c z, Uwagi metodyczno-krytyczne nad pochodzeniem i roz

siedleniem rycerstwa polskiego wiek6w srednich (Sprawozdania AU, Krak6w 1911, 

nr 7, s. 16) ; K o z i e r o w s k i, op. cit. 



BARBARA LESZCZYNSKA 

KRYTYKA DUCHOWIENSTWA W PISMACH LUDOLFA Z ZAGANIA 

Ludolf, w latach 1394-1422 opat kanonik6w regularnych w Zaganiu, 
reprezentowal dosc szeroki w owym czasie nurt reformy wewmitrzko
scielnej, zrodzony z dqzen do naprawy stosunk6w panujqcych w koscie
le, kt6re doprowadzily papiestwo do powazneigo kryzysu. Celem postu
lowanej przez niego reformy mialo byc przede wszystkim wyciqgni�cie 
papiestwa z impasu, w jakim znajdowalo si� od 1378 r. Drogi do tego 
celu mialy byc bardzo r6zne. Przede wszystkim chodzilo Ludolfowi o re
form� samego kosciola „w glowie i czlonkach", czyli nie tylko o uregu
lowanie i okreslenie wladzy papieza i otaczajqcego go czlonu doradcze
go, soboru i kolegium kardynal6w. Podstawq tej reformy mialo byc 
poprawienie obyczaj6w calego duchowienstwa, r6wniez, a moze przede 
wszystkim, i kleru szeregowego, kt6rego styl zycia w ogromnej wi�k
szosci wypadk6w odbiegal od ustalonych przez kosci6l norm. Shtd w pra
cach i kazaniach Ludolfa wysuwa si� na plan pierwszy postulat refor
my obyczaj6w. 

Juz jako podprzeor w Zaiganiu nalezal Ludolf do grupujqcego si� 
wok6l opata stronnictwa reformy obyczaj6w klasztornych. Zaslugi jego 
na tym polu musialy byc istotnie duze, skoro wiele pisal o niech�ci 
mnich6w, jaka go z tego powodu otaczala. Jako opat byl on tym go
r�tszym egzekutorem posluszenstwa wobec reguly. Sposr6d wielu opa
t6w, kt6rzy w klasztorze faganskim poswi�cili si� reformie obyczaj6w, 
on mial najwi�ksze w tej dziedzinie osiqgni�cia. Rzqdy opata Ludolfa 
nazywane byly w kronice zlotym okresem klasztoru 1. 

Lwia cz�sc tw6rczosci Ludolfa z Zagania poswi�cona zostala refor
mie i krytyce obyczaj6w panujc}cych wsr6d duchowienstwa przelomu 

1 Catalogus abbatum Saganensium, wyd. G. A. Stenze! (Scriptores rerum Sile
siaca;rum - dalej skr6t: Cat. abb. Sag. - t. I, Wroclaw 1861, s. 232); por. tez 
B. L es z c z y n s k a, W sprawie monografii Ludolfa z Zagania (Acta Universitatis
Vratislaviensis, Historia 8), Wroclaw 1964.
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XIV i XV w. Lagodna stosunkowo w kronice opat6w zaganskich i dosc 
og6lnikowa w traktacie De longevo schismate krytyka duchowienstwa 
stala si� miazdzqca w kazaniach. Niemal wszystkie zachowane kazania, 
zar6wno pisane z okazji zwyklej pracy duszpasterskiej, jak i synodal
ne, poswi�cone Sq temu problemowi. Za podstawowe zagadnienie opat 
zaganski uwazal popraw� obyczaj6w kleru, kt6ry wedlug nie:go powi
nien pod tym w�gl�dem swiecic przykladem, gdyz sprawuje rzqd dusz 2. 
A ze rzeczywistosc odbiegala od idealu, ostra krytyka spotykala wszyst
kie dziedziny zycia duchowienstwa swieckiego i zakonnego. 

Jako pierwsze pod obstrzal krytyki dostalo si� duchowienstwo zakon
ne. Nie w tym dziwne·go. Bylo to przeciez wlasne podw6rko zaganskiego 
opata, doskonale mu znane; jego upadek ideowy i moralny najbardziej 
bolal Ludolfa. Nie szcz�dzil mu wi�c sl6w surowej krytyki. Z najwi�k
SZq pasjq gromil lamanie reguly zakonnej, a szczeg6lnie slub6w poslu
szen�twa wobec przelozonych, ub6stwa oraz czystosci. Z najwyzszym 
oburzeniem stwierdzal, ze wsr6d mnich6w pelno jest „amatores carnis, 
sectatores passionum, factores propriae voluntatis" 3

• Oburzaly go bl�dne 
:z punktu widzenia doktryny katolickiej poglqdy gloszone przez mnich6w 
w kazaniach, gdyz znajdowaly w nich wyraz cz�ste w owych czasach 
nowinki religijne, natrafiajqce w klasztorach na szczeg6lnie podatny 
grunt. Przyjmujqc i glos'zqc te pogfqdy mnisi nie mieli wcale na wzgl�
dzie dobra kosciola, nie dqzyli do naprawy panujqcych w nim stosun
k6w, lecz szukali wylqcznie wlasnych korzysci, polegajqcych na unika
niu trud6w zwiqzanych z przestrz�ganiem reguly zakonnej 4. Z drugiej 
strony narzekal jednak Ludolf cz�sto na niski stan umyslowy og6lu 
mnich6w, ich ciemnot�, niech�c do studi6w teologicznych oraz roz
myslan. 

Niemalo '·sl6w krytyki poswi�cil Ludolf powszechnej wsr6d mnich6w 
zqdzy posiadania i gromadzenia na sw6j wlasny uzytek pieni�dzy. Dla 
ich zdobycia nie cofali si� przed niczym. Z powodu pieni�dzy klasztory 
staly si� arenq wewn�trznych niesnasek, kl6tni i walk. Zamozni mnisi · 
wypowiadali przelozonym posluszenstwo, uwazajqc, ze za pieniqdze mo
gq si� od niego wykupic; gdy nie udawalo si� to na miejscu, apelowali 
do wladz wyzszych, by tarn za pomocq zlota i srebra postawic na swoim, 

2 Tractatus de longevo schismate, wyd. Loserth (Beiträge zur Geschichte der 

hussitischen Bewegung, t. III, Wien 1880, s. l&--22). 
3 Ludolphi Abbatis Saganensis Sermones 1412, Biblioteka Uniwersytecka we 

Wroclawiu, Dzial R�kopis6w, Zesp6l Klasztoru .Zaganskiego (dalej skr6t: BUW), 
sygn. I F 636, f. 84. 

4 Tamze, Sermo XXII, f. 212: mnisi „manifestos errores in sermonibus suis se
minant";. tamze, Sermo VIII, r 83: ,,Vult iste [mnich - B. L.] per inanem suam 
philosophiam ... paupertatem, obedientiam, labores et rigores monasticos ad fun
damentum usque exinarire sophistice et devorare sanctam regulam". 
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jakze cz�sto z dobrym skutkiem. Z tego tez powodu upadal autorytet 
bezposrednich przelozonych, kt6rzy nie dali si� przekupic. Co wi�cej, 
umiej�tnosc zdobywania pieni�dzy i pomnazania majqtku klasztornego 
stala si� gl6wnym kryterium wyboru starszyzny klasztornej. Walory 

" zas moralne i ideowe w wielu wypadkach zeszly na bardzo daleki plan 
lub zupelnie przestaly si� liczyc. Przy okazji Ludolf nami�tni� zaata
kowal praktykowany powszeehnie w kla:sztoraeh spos6b dysponowania 
pieni�dzmi. Majqtek klasztorny skoneentrowal si� ealkowicie w r�ku 
przeor6w, opat6w i pozostalej starszyzny zakonnej, kt6ra zarzqdzala 
pieni�dzmi wedlug swego uznania, traktujqe je przewaznie jako swojq 
prywatnq wlasnosc. Dysponujqe swobodnie pieni�dzmi, zwierzehnosc za
konna faworyzowala tyeh, kt6rzy i tak juz byli zamozni, natomiast ubo
gim braeiom dawala tylko tyle, ile potrzeba bylo na zaspokojenie naj
niezb�dniejszych elementarnych potrzeb. Powodowalo to rozbicire we
wn�tr.zne k:J.asztor:u. Ludolf domagal s�� wiE;e przyWII'6eenia okreslonych 
regulq sposob6w zarzqdzania finansami klasztornymi, a szezeg6lnie ode
brania monopolu na dysponow.anie pieni�dzmi grupie starszyzny klasz
tornej i oddania go og6lowi zgromadzenia. Innymi slowy, ehodzilo re
formatorowi o demokratyzaej� tego odcinka zycia .. zakonnego. Nie 
wspomnial jednak ani slowem o tym, jak jq w konkretnyeh warunkaeh 
przeprowadzic 5. 

Ludolf widzial jeszeze inne ujemne as:pekty pogoni mnieh6w za pie
niqdzem. Nalezala do nieh przede wszystkim konkureneyjna na tym 
polu walka mi�dzy poszezeg6lnymi zakonami i klasztorami oraz mi�dzy 
duehowienstwem swieekim a zakonnym. Entuzjasta zycia zakonnego, 
jego potrzeby, uzyteeznosci i urok6w 6, wielokrotnie powtarzal, ze „bonus 
monaehus bonum elerieum non facit" 7

• Zdawal bowiem sobie spraw�, ze 
„ille [ksiqdz swieeki - B. L.] pascit, hie [mnich - B. L.] paseitur, ille 
miles, hie tyro, ille magister, hie discipulus · ... Dignius est dare quam 
aeeipere, doeere quam discere, vivere quam mori" 8• Dlatego tez oburzalo 

s Tamze, Sermo XXII, f. 210-212; por. tez Tractatus de longevo schismate, 

s. 15-16.
6 Por. np. BUW, Sermo VIII; f. 82-86; Sermo LII, f. 415-425; Sermo LII,

f. 425--437.

7 Tamze, Sermo XXII, f. 213; por. tez Sermo LII, f. 428; Sermo LI, f. 423.
8 Tamze, Sermo LII, f. 418. Oczywiscie Ludolf przyznawal tez pev,lnq wyzszosc

mnichom. Inaczej przeciez nie bylby zakonnikiem. Pisal np.: ,,Sunt quidem clerici 

digniores, monachi perfectiores, fortiores, securiores, sanctiores et meliores, per

fectiores in ritus observatione, fortiores in robore, securiores in salute, sanctiores 

in carentia culpae et meliores in cumulatione gratias et bonitate vitas", tamze. 

Staral si� jednak spraw� generalizowac, wychodzic z og6lnych zalozeii, wykluczac 

indywidualne wypadki, gdyz w przeciwnym razie obraz m6glby wypasc zupelnie 

falszywie. 



294 B. Leszczynska

go wypieranie przez mnich6w duchownych swieckich z kosciol6w para
fialnych, a nawet katedralnych, pomniejszanie dla cel6w komercjalnych 
autorytetu kleru swieckiego wsr6d wiernych, wywyzszanie si� nad niego 
i wypieranie z pracy duszpasterskiej. Grzmial na ciqgle spory o dzie
si�ciny, odciqganie wiernych od kosciol6w parafialnych, zatwierdzanie 
niewaznych malzenstw, rozgrzeszanie i dopuszczanie do sakrament6w 
ludzi oblozonych prawomocnym interdyktem lub klqtWq, zwalnianie od 
kar koscielnych, zwlaszcza moznych tego swiata. Zdaniem kaznodziei 
wystarczylo potrzqsnqc dobrze wypchanym trzosem, by bezkarnie po
zostac czlonkiem chrzescija:nskiej spolecznosci mimo popelnienia naj
ci�zszych grzech6w, krzywoprzysi�stwa i zab6jstwa. Innym, niemniej 
waznym przewinieniem kleru zakonnego byl handel odpustami, bardzo 
rozpowszechniony w tych czasach. Popelniano przy tym tyle naduzyc, 
ze trudno bylo znalezc ludzi, kt6rzy uzyskali odpusty zgodnie z zalo
zeniami idei odpustowej. Nie podobalo si� r6wniez zaga:nskiemu opa
towi bezprawne zajmowanie si� mnich6w pelnieniem poslug duchow
nych, jak kaznodziejstwo czy sluchanie spowiedzi, poniewaz w pracy 
duszpasterskiej kierowali si� wylqcznie swojq korzysciq, a nie intere
sami kosciola i wiernych. Ludolf wyst�powal tez bardzo stanowczo prze
ciwko uzurpowaniu sobie przez zakony, klasztory czy poszczeg6lnych 
mnich6w nie posiadanych przywilej6w lub samowolne rozszerzanie za
kresu przywilej6w otrzymanych od papiezy, biskup6w, wladc6w swiec
kich itp. Wytykal mnichom pych� i arogancj�. W popelnianiu tych 
wszystkich naduzyc celowac mialy wedlug autora zakony zebracze, do 
kt6rych - jak wielu wsp6kzesnych - byl nastawiony zdecydowanie 
negatywnie 9. 

Sporo miejsca w swej krytyce kleru zakonnego poswi�cil Ludolf pa
noszqcemu si� w klasztorach opilstwu i zamilowaniu do uciech stolu. 
Nieustanne uczty, bogato zastawione stoly, obfito�c jadla i napoj6w byly 
jego zdaniem na porzqdku dziennym. Ciqgnqc si� mialy nieraz do p6.z
nego wieczoru lub do rana. Nie wi�c dziwnego, ze zm�czeni tym zakon
nicy nie mieli juz czasu ani ochoty na spelnianie swych podstawowych 
obowiqzk6w. Kaznodzieja bardzo nad tym bolal, uwazajqc, ze cialo 
nalezy krzepic tylko o tyle, o ile jest to konieczne dla spelniania wyz-

. szych zada:n. 1Tymczasem w klasztorach uczfowanie stalo si� celem sa
mym w sobie 10

• Przytoczona powyzej krytyka nie swiadczy jednak 

9 Tamze, Sermo I, f. 338-339; Sermo XXII, f. 209-214; Sermo LXII, f. 362; 

Sermo XLII.J, f. 364; Sermo XLIV, f. 386-389; Sermo XLVII, f. 390-394, Sermo L, 

f. 405; Sermo LVI, f. 444-451; o stosunku Ludolfa do zakon6w i:ebraczych por.

tez Tractatus de longevo schismate, s. 20.
10 Np. tamze, Sermo XXII, f. 209: ,,Inde sessiones, potationes, comessationes

extra horam debitam; et pauperibus et egenis inter eos portantibus pondus diei et 
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o tym, ze opat wymagal od mnich6w zbyt surowej ascezy. Znane Sq
skqdinqd jego starania o przyzwoite zaopatrzenie klasztornej kuchni
w Zaganiu.

Ludolf nie pominql r6wniez milczeniem zamilowania zakonnik6w do 
kosztownych stroj6w. Lubowala si� w nich nie tylko starszyzna klasz
torna, lecz takze prosci braciszkowie 11• Sporo miejsca w swej krytyce 
stosunk6w klasztornych poswi�cil r6wniez opat zaganski kobietom. Wed
lug niego one ponosily najwi�cej winy za rozluznienie obyczaj6w nie tylko 
w klasztorach. Nie bylo bodaj grzechu i wyst�pku, kt6rego by im nie 
przypisal 12

• Nie nalezy si� wi�c dziwic, ze autor patrzyl krzywym okiem 
na mnich6w szukajqcych towarzystwa kobiet, poniewaz przyczynialo si� 
to cz�sto do lamania slub6w czystosci. Rozpusta byla wedlug Ludolfa 
zjawiskiem w klasztorach powszechnym. W kronice opat6w autor cytuje 
szereg przyklad6w lamania tej cz�sci reguly zakonnej przez kanonik6w 
regularnych w Zaganiu 13

• Nalezy podkreslic, ze pelnq odpowiedzialnosc za 
demoralizacj� zakonnik6w przypisywal autor przede wszystkim kobietom. 
Zajadlosc, graniczqca niekiedy wr�cz z, nienawisciq, jest bardzo charak
terystyczna dla wszystkich wypowiedzi Ludolfa o slabszej polowie ro
dzaju ludzkiego. Postawa taka nie byla zresztq w sredniowieczu od
osobniona. 

Ludolf zdawal sobie w pelni spraw� z tego, ze prym w demoralizacji 
duchowienstwa zakonnego wiodly wyzsze warstwy mnich6w. Wychodzil 
bowli,em z zafo�enia, ze gdyby postawia opat6w, pr,epozyt6w, prz,eorr6w, 
gwardian6w, rektor6w itp. byla zgodna z regulq, w6wczas zlo nie pano-

aestus, dum ipsi in choro laudes Deo personant, illi suis vanitatibus et fabulis, 
bibitionibus et crapulis, dormitionibus et somnis operam praestant". Tez Sermo I, 
f. 3'37.

11 Tamze, Sermo XXI, f. 206.
12 Warto przytoczyc nast�pujqcy fragment kazania, charakterystyczny dla sto

sunku Ludolfa do kobiet: ,,Melius est habitare cum strutionibus et serpentibus, 
quam cum nequam hac muliere. Non dat pacem, quietem ignorat, concorcliam 
turbat, discordiam inter fratres seminat. Et hoc _quod vult, sibi esse velut licitum, 
aliis ducit in exemplum. Corrwnpunt bonos mores plurimorum innocentium hujus 
mulieris pessimae mala colloquia, dum modico fermento corrumpitur tota massa; 
una ove morbida universus grex inficitur et per unius peccatum in congregatione 
aliqua mors pestifera ingreditur membra cuncta. 0 mulier, veneri mater, laquens 
diaboli et perditio generis humani. Tu doces cibos in domo disciplinae exquisitos 
expetere, sapores novos excogitare, vina condita et cerevisiam fortem atque di
versa fercula praeparare, vestium mollitiem quaerere, quietem amare, laborem 
fugere, tristitiam spernere, lactitiarh eligere, damnare vigilias, solatia petere, vani
tates affectare, foro et plateis intendere et monasterium abhorrere. Tu es No
verca monachorum, matrem eor,um veram interfecisti et te eorum tutelae, doctri
nae et regimini impudenter ingessisti", tamze, Sermo VIII, f. 81. 

13 Cat. abb. Sag., s. 265; por. tez Tractatus de longevo schismate, s. 15-16.
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szyloby si� w szeregach mnisich. Przelozeni swym przykladem osobistym 
pociqgali za sobq czlonk6w poszczeg6lnych zakon6w, nawet najprostszych 
braci. Od nich tez, nie od dol6w klasztornych, powinno wyjsc dzielo na
prawy zycia zakonnego. Niemniej Ludolf apelowal do szeregowej rzeszy 
braci, by swego posluszenstwa zwierzchnosci nie rozcic:1gali tak.ze na tryb 
zycia. Wprawdzie ani razu nie wspomnial o tym, ze nalezy wypowiedziec 
posluszenstwo przelozonemu z racji jego skandalicznego sposobu pro
wadzenia si�, uwazal jednak, ze zakonnicy powinni zdawac sobie spraw� 
z tego, kiedy nalezy brac przyklad z zwierzchnika, a kiedy nie. Podsta
wowa zas�da doktryny· zakonnej, posluszenstwo, musiala byc w pelni 
utrzymana 14

• 

Opat zaganski nie ograniczyl si� do stwierdzenia istnienia zla wsr6d 
duchowienstwa zakonnego. Staral si� takze ustalic, w jakich czynnikach 
tkwily jego korzenie. Widzial je przede wszystkim w wyj�ciu zakon6w, 
klasztor6w lub poszczeg6lnych os6b spod jurysdykcji swieckiej hierarchii 
duchownej na podstawie rzeczywistych lub wyimaginowanych przywi
lej6w. Uzyskanie ich w okresie wielkiej schizmy zachodniej nie przed
stawialo zresztc:1 zbyt wielkiej trudnosci. Nietrudno tez bylo rozszerzyc 
uzyskane uprawnienia poza granice zakreslone przywilejami. R6wniez 
w popelnianiu_ naduz..yc na tym. tle Lu.dolf pr:z.yznawal pier.wszenstwo 
.zakonom zebraczym. W kilku kazaniach wyst�powal z cahi ostrosciq 
przeciwko egzempcjom, poniewaz w jego przekonaniu poszczeg6lne za
kony, klasztory i osoby nie czujqc nad sobq zadnej wladzy lokalnej, tzn. 
biskupiej, robily wszystko, co im si� podobafo. Stolica papieska natomiast 
byla i daleko, i nie byla jedna. Rozprz�zenie panowalo r6wniez w szeregu 
kongregacji i wladz centralnych zakon6w. Brak hamulca w postaci ju
rysdykcji biskupiej pot�gowal uczucie bezkarnosci. W ten spos6b -
zdaniem Ludolfa - stworzono fundament pod samowol�, a to z kolei 
doprowadzilo do rozluznienia reguly zakonnej, zwlaszcza ze nie wszyscy 
musieli si� jej podporzc1dkowac. Tak stworzono grunt pod calkowitq 
demoralizacj� mnich6w. 

Oczywiscie opat zaganski byl zbyt mc1drym i wnikliwym obserwa
torem, by poprzestac na szukaniu zla na gruncie lokalnym. Dostrzegal 
on r6wniez jego zr6dla w og6Inej sytuacji kosciola na przelomie XIV 
i XV w., w upadku autorytetu wladzy papieskiej i znaczenia kurii rzym
skiej, a w konsekwencji i calego kleru swieckiego. Jego wywody dajq 
temu najlepsze swiadectwo 15• Stc:1d w tw6rczosci Ludolfa nie zabraklo 
sl6w krytyki pod adresem duchowienstwa swieckiego, od papieza i jego. 
otoczenia poczc:1wszy, a na szeregowych ksi�zach skonczywszy. Nie na 

14 BUW, sygn. I F 636, Sermo XXI, f. 207. 
15 Tamze, Sermo VIII, f. 8�86; Serm,o' XXII, f. 211-216; Sermo XLVI, f. 386-

388; Sermo L, f. 405-408; Sermo LIV, f. 430-436. 
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pr6zno przeciez twierdzil, ze „sacerdotes sunt et episcopi, sed multi tales 
et pauci tales" 16. Nie znaczylo to wcale, ze duchowienstwa jest za duzo, 
ty Lko to, ze za malo jest godnych miana duchownego. 

Co Ludolf z Zagania mial do zarzucenia glowie kosciola? Podstawo
wym zarzutem jest chyba istnienie kilku na raz papiezy wbrew prawu 
kanonicznemu, kt6re przewiduje tylko jednego. Inne zarzuty to opis 
bl�d6w niekt6rych papiezy, kt6rzy zamiast stac na strazy czystosci dok
tryny popadali w herezj�. Pelne grom6w Sq opisy stosunk6w panujqcych 
na dworze papieskim. Oburzala autora panoszqca si� wszechwladnie 
w kurii symonia, nepotyzm i faworyzowanie ziomk6w oraz znajomych. 
Za pieniqdze mozna tarn bylo uzyskac wszystko: godnosci, honory, be
neficja, korzystne wyroki ze szkodq wd6w i sierot 17

• Moralna zgnilizna 
papiestwa si�gala zresztq - zdaniem Ludolfa - znacznie gl�biej. Opil
stwo, obzarstwo, konkubinat byly sprawq powszechnq. Otoczenie to bylo 
tak dlugo wierne papiezowi, jak dluigo byl on sklonny zaspokajac jego 
zyczenia i zachcianki. Gdy pr6bowal mu si� przeciwstawic, wypowia
dano posluszenstwo i p:rzenoszono si� na sluzb� do antypapieza. Na 
dworze antypapiezy dzialo si� nie lepiej, nieraz nawet gorzej, gdyz nie
legalnie posiadajqcy wlad.z� musieli si� bardziej liczyc z otoczeniem 
i byli bardziej uzaleznieni od wladzy swieckiej rn. 

W mysl zasady „przyklad idzie z g6ry" rozluznienie obyczaj6w roz
ciqgn�lo si� r6wniez na kler spoza otoczenia papieskiego, si�gajqc az do 
samych dol6w. W jednym z kazan Ludolf stwierdzil, ze wielu dostojnik6w 
koscielnych zyje i post�puje nie jak duchowni, lecz jak ksiqz�ta i ma
gnaci 19• Wyst�pujq oni wspaniale, przekraczajqc wszelkie granice w kosz
townosci, ilosci i barwnosci stroj6w, liczebnosci orszak6w, przepychu 
zaprz�g6w, wielkosci dwor6w. Zamiast swe olbrzymie dochody obr6cic 
na pomoc dla ubogich dostojnicy ci trzymajq na dworach ludzi niegod
nych, pochlebc6w i bezboznych krzykaczy, kt6rzy zywiq si� krzywd& 
ludzkq 20• Ludzie ci pelniq cz�sto odpowiedzialne funkcje, zasiadajq w sq
dach biskupich, ferujq wyroki nie majqce nie wsp6lnego ze sprawiedli-

16 Tamze, Sermo XLVIII, f. 396; Sermo XXI, f. 204: ,,Multi enim sacerdotes 

et pauci sacerdotes, multi nomine paucire. En totus mundus plenus est sacerdoti

bus et tarnen in messe multa operarii pauci, plebani, pastores et rectores plurimi 

sed operarii pauci". 
17 Szczeg6lnie por. tamze, Sermo XXVII, f. 249-257.

19 Por. tamze, Sermo XXVIII, f. 257-264, kt6rq sam Ludolf nazwal „dolorosa

narratio de incontinentia plurimorum papam sequentium et adherehtium". Por. 

te.z Sermo XXIX, f. 264-272. 

19 Tamze, Sermo XX f. 199: ,,Omnia faciunt, ut videatur ab hominibus".
20 Tamze, Sermo XX, f. 196: ,,Ingrediuntur ... nimis splendite, metas excedunt

in pretiositate, magnitudine, multitudine, rarite et colore vestium, in evectionibus. 

animalium et sumptibus expensarum". 
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wosciq, gdyz pozwalajq si� przekupywac moznym ze szkodq dla ubogich 
i bezbronnych. Popelniajq tez naduzycia zwiqzane z odpustami i eks� 
komunikami. Opata Ludolfa oburzaly jeszcze inne praktyki pralat6w, 
jak zqdanie za czynnosci duchowne (np. konsekracje kosciol6w, oltarzy, 
cmentarzy, naczyn liturgicznych itp.) nieprawdopodobnie wysokich ho
norari6w w pieniqdzach lüb naturze 21. W kolejnym kazaniu kaznodzieja 
grzmial przeciwko nadmiernemu korzystaniu z uciech swiata na dworach 
dostojnik6w koscielnych. Stwierdzal, ze pijanstwo i obzarstwo jest nie
zwykle wsr6d nich rozpowszechnione. Oburzalo igo to przede wszystkim 
dlatego, ze tarn ,gdzie zjada si� nadmierne ilosci jedzenia ze zlotych 
i srebrnych talerzy i wypija zbyt wiele wina z kosztownych kielich6w, 
nie moze byc mowy o zaj�ciu si� jakims zyciem duchowym, sprawami 
kosciola i pracq wsr6d wiernych. Takie zycie prowadzi do wszelkiego 
zla, jakie wydarzylo si� ostatnio w kosciele 22. Nie zapomnial r6wniez 
Ludolf i tym razem o kobietach, kt6re na duchownych swieckich mialy 
jeszcze gorszy wplyw niz na mnich6w. Pi�tnowal jawne lub ukryte 
utrzymywanie kochanek, eo bylo zjawiskiem bardzo powszechnym. Obok 
wymienilonyoh wyzej zar2'lUJt6w najd.�zszy ,j1est - zdnem llmznod2'liei -
ten, ze podobny tryb zycia wplywal demoralizujqco na nizszy kler, kt6ry 
albo staral si� za wszelkq ceri� nasladowac wielmoz6w, albo oburzony 
na nich stawal si� bardzo podatny na dzialanie wszelkich herezji 23. 

Opat zaganski pi�tnowal r6wniez ostro naduzywanie wladzy przez 
wielu dostojnik6w koscielnych w stosunku do zakon6w, wyrazajqce si� 
w zabieraniu im lub kwestionowaniu bezspornych przywilej6w, nieze
zwalaniu na zycie zgodne z regulq, zbytnie szermowanie ekskomunikq 
i interdyktem, przy czym dostojnikom tym nie chodzilo o dobro kosciola, 
lecz o wlasne korzysci, dochody, ambicje itp. Ludolf podkreslal, ze choc 
i sami mnisi nie zawsze mieli czyste sumienia, to jednak najcz�sciej 

21 Tamze, Sermo XLVIII, f. 393. Por. tez Sermo r:
22 O zamilowaniu do uciech stolu · por. tamze Sermo XX, f. 199: ,,Nec enim

sine amaritudine refero, quod reperiuntur in praelatorum, presbyterorum, et cle

ricorum conviviis mensae non una sed multae auro onnstae argento suffarcinatae, 

calicibus, scyphis et vasis aur-eis et argenteis adeo refertae, ut plus auri et me

talli sit in eorum prandiis, quam in ecclesiis, plus in domibus, quam in altaribus, 

plus in epulis, quam in messis. Excedunt mensas regum et .magnatum saecularium 

in pretiositate, splendore et multitudine suppelectilium, apparatum et vasorum ... 

En quomodo dnfatuata sunt omnia, neglecta justitia, confusa ratio et aequitas per

turbata. Margarittae porcis, sanctum canibus, aurum marmoribus et gemmae dan

tur laquearibus, ministrorum autem Christi nulla est dilectio". Por. tez Sermo 

XXI, f. 200-202, i Sermo I. 
23 Pisal np. o wyzszym duchowienstwie: ,,Incedunt ornati vestibus, sed · mori

bus indecori", tamze,. Sermo XXIX, f. 264; ,,Et quod illud a praelatis agitur, facile 

trahitur a subditis in exemplum. Et heu qui debuerant suis esse sanctitatis specu

lum, sunt ruina multorum", Sermo XXII, f. 196. 
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represje te spadaly na ludzi zupelnie niewinnych, eo go najbardziej bo
lalo 24. Naduzywanie wladzy zarzucal zresztc4 takze ludziom swieckim. 

Ostra krytyka obyczajowa nie omin�la bowiem r6wniez ludzi swiec
kich. Byla ona jednak nie tak obszerna, jak krytyka zycia duchownych. 
Pretensje pod adresem laik6w kierowal zresztc4 Ludolf najcz�sciej per
sonalnie do wysoko posta�onych os6b, np. do ks. Ruprechta saskiego, 
z kt6rym kanonicy regularni w Zaganiu mieli wielokrotnie zatargi z po
wodu jego dzialalnosci raubritterskiej, oraz do Waclawa IV. Og6lnie tez 
fJromil moznych swieckich za wdzieranie si� silc4 do dom6w duchownych 
i klasztor6w oraz dopuszczanie si� w nich swi�tokradztw i gw.alt6w, za 
uzurpowanie sobie praw do wlosci koscielnych, nakladanie na poddanych 
kleru ci�far6w oraz zc4danie od nich swiadczen 25• Niemoralmi obycza
jowosc swieckc4 autor lojalnie lc4czyl ze zbyt malc4 operatywnoscic4 na 
tym polu duchowienstwa. 

Przy okazji powyzszych wywod6w nasuwa si� pytanie, dlaczego autor 
tak ostrej i uderzajc4cej w caly kler krytyki nie zostal za nic4 pot�piony, 
dlaczego nie wytoczono mu procesu, jak wielu jego poprzednikom i na
st�pcom? Przede wszystkim chyba dlatego, ze w odr6znieniu od wielu 
innych Ludolf z Zagania nie atakowal nikogo personalnie, nie uderzal 
nawet w poszczeg6lne grupy kleru, eo najwyzej analizowal osobno du
chowienstwo swieckie i zakonne lub . gromil blizej nie okreslonych 
zwierzchnik6w 26

• Nie bez znaczenia byl tez inny moment. Ludolf z pasjq 
atakowal przede wszystkim tych, kt6rzy obrali stan duchowny bez po
wolania, nie z ch�ci prowadzenia dzialalnosci majc4cej na celu dobro 
kosciola, lecz dla osiqgni�cia odpowiedniej pozycji spolecznej i mate
rialnej. Podkreslal, ze w szeregi kleru weszlo wielu ludzi szukajc4cych tu 
slawy ludzkiej, zaszczyt6w, wladzy, pieni�dzy i latwego zycia, wielu 
wyzyskiwaczy, hipokryt6w, oszust6w 27

• Wskazujc4c na ksi�zy i mnich6w 

24 Tamze, Sermo LIV, f. 430-436. Opinia ta odnosila si� r6wniez do ludzj

swieckich. 
2s Cat. abb. Sag., s. 228, oraz Sermo I.
2s Bardzo charakterystyczne jest nierzadko uzywane przez Ludolia stwierdzenie,

kt6re mozna by nazwac asekuranckim: ,,ego neminem nomino, concientia sua 

unumquemque conveniat", tamze, Sermo VIII, f. 87; to samo Sermo XX, f. 197. 

27 Tamze, .Sermo VII, f. 69-72: ,,Vivunt et hi adhuchodie et male vivunt, dum

in Sancta Dei Ecclesia vera confitentes Dominum, ej'us se discipulatui sociant, et 

non Dominum, sed sua quaerunt et affectant. Dilari concupiscunt de Crucifixi 

patrimonio, honores ancupantur et humanam gloriam, dum banc vel illam suscipiunt 

Ecclesiam gubernandam. Tolle fiscum et thesauros Ecclesiae ... Sunt autem non

nulli, qui ... vestimanto nudant pauperem, contristant viduam et pupillum offen

dunt. Accipiunt munera et judicant judicia injusta, noxium absolventes et condem

nantes innocentem ... Stint et nonnulli, qui loquentes pacem cum proximo suo mala 

e:ogitant in corde suo; ore benedicunt, corde maledicunt ... Veniunt in vestibus 
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z prawdziwego zdarzenia, asekurowal si� niejako przed zarzutami, ze 
wyst�puje przechyko kosciolowi i jego slugom, wskazywal, ze chodzi 
mu jedynie o parszywe owce wsr6d kleru, nie ukrywajqc jednak, ze 
ostatnio namnozylo ich si� zbyt wiele. Przykladem na to, ze Ludolf 
zabezpieczal si� niejako przed ewentualnymi podejrzeniami, iz sprzyja 
heretykom, mogq byc r6wniez jego bardzo dobre stosunki z wladzami 
lokalnymi, slqskimi i sqsiadami z Zagania. 0 jego znaczeniu na terenie 
biskupstwa swiadczyl fakt, iz pr�ez wiele lat byl kaznodziejq synodalnym. 
Charakterystyczne jest r6wniez, ze wyst�pujqc cz�sto przeciwko zakonom 
zebraczym, eo ujql nawet w osobnym traktacie, na terenie Zagania 
umial zachowac z franciszkanami dobrosqsiedzkie stosunki, wyglaszaJ. 
u nich kazania i przyjmowal w podleglym sobie klasztorze wizyty kaz
nodziej6w minoryckich 28• W takiej wi�c sytuacji nie znalazl si� nikt, 
kto oskarzylby Ludolfa o wyst�powanie przeciwko kosciolowi, tak jak 
oskarzono wielu innych reformator6w. 

Opierajqc si� na lepszej cz�sci duchowienstwa swieckiego i zakonnego 
Ludolf przedstawil konkretny program reformy wewnqtrzkoscielnej. Pod
staw� tej reformy miala stanowic calkowita zmiana sposobu zycia kleru, 
polozenie nacisku na czystosc moralnq jego przedstawicieli, ub6stwa i po
sluszenstwa przelozonym. Jesli chodzi o problem pierwszy, to wyzej 
przedstawilismy szernki wachlarz przywar moralnych duchowienstwa. 
Ludolf zatem iglosil krucjat� przeciwko lamaniu celibatu przez ksi�zy 
i zakonnik6w, przekupstwu, lapownictwu, zamilowaniu do zbytku w stro
jach i mieszkaniu, opilstwu, niesprawiedliwym wyrokom w sqdach 
koscielnych, kupczeniu odpustami, nierozwaznemu szafowaniu inter
dyktem i ekskomunikq itp. Hasla te nie pozostaly tylko na papierze. 
Ludolf bowiem staral si� na wlasnym podw6rku wytrzebic wsr6d pod
leglych mu zakonnik6w tendencje do prowadzenia niemoralnego trybu 
zycia. Niekiedy jednak nie byl w tym dqzeniu konsekwentny, o czym 
swiadczq chocby jego nieustanne spory z ksi�ciem i mieszczanami zagan
skimi oraz naduzywanie w nich klqtwy. 

Duzy nacisk kladl opat zaganski na sprawy ub6stwa, i to nie tylko 
mnich6w, ale i duchownych swieckich. Jednakze nie pojmowal on tej 
kwestii w takim sensie, w jakim jq pojmowali pierwsi chrzescijanie. 
Brak wi�c w jego programie hasla powrotu do stanu pierwotnego chrze-

ovium, sed sunt intus lupi rapaces. Circumeunt in negotio proximi et simulatario 
ore decipiunt amicum suum. Volunt Deo servire et mamonae". I Ludolf nie ukrywal 

wreszcie, ze wsr6d duchownych „sunt aliquae particulae bonae, inviolabiles et 

firmae, que tuum [Chrystusa - L. B.] onus in se recipiunt et una tecum gerunt 

curam et sollicitudinem animarum", tamze, Sermo XX, f. 197. 
2a Cat. abb. Sag., s. 276. 



Krytyka duchowienstwa 301 

scijanstwa czy apoteozy ub6stwa. W traktatach i kazaniach autor w spo
s6b zupelnie jednoznaczny niejednokrotnie poruszal spraw� posiadania 
przez kosci6l d6br materialnych. Jego zdaniem, kosci6l powinien byc 
bogaty, posiadac majqtek ruchomy i nieruchomy, dobra ziemskie i domy, 
got6wk� i kosztownosci, poniewaz sq one kosciolowi potrzebne. Intere
sowalo kaznodziej� natomiast odpowiednie zuzytkowanie tych bogactw 29

• 

Ludolfa oburzalo przede wszystkim posiadanie zbyt duzych dochod6w 
przez jednostki i obracanie ich „ad vanitatem pompaticam ostentationis 
sue". Mialy one sluzyc interesom kosciola jako instytucji, a nie intere
som poszczeg6lnych duchownych reprezentujqcych t� instytucj�. Kosci6l 
bowiem otrzymal dobra doczesne jedynie w administracj� i musi zdac 
z niej raehunek przed Bogiem. Na eo wi�e mialy byc zuzytkowane zasoby 
materialne kosciola? Na to pytanie Ludolf odpowiada jednoznacznie. 
Mialy isc na budow� i ozdabianie kosciol6w i szpitali, zapewnienie go
dziwej egzystencji kleru, ksztakenie kandydat6w do stanu duehownego, 
utrzymywanie ubogich i ulomnych, wspomaganie wd6w i sierot, wyku
pywanie jenc6w chrzescijanskich z rqk poganskich itp. 30 0 tym, �e 
Ludolf nie gardzil dobrami doczesnymi, a przeciwnie, widzial w nich 
pot�zny instrument w r�ku kosciola, swiadczy najlepiej jego dzialalnosc 
gospodareza w klasztorze zaganskim. Byl dobrym gospodarzem, dbalym 
o pomnazanie zasob6w materialnych klasztoru, ehwilami nawet ehciwym,
ez�sto procesujqcym si� o nieruchomosci, renty, dziesi�einy i inne do
chody. Z drugiej strony, pomny wlasnych nauk, zrealizowal w Zaganiu
wysuwany jeszeze przez opata Trudwina postulat osobistego ub6stwa
mnich6w. Gdy-· chodzilo o to, byl�bezwzgl�dny.

W swym programie reformy wewnqtrzkoscielnej Ludolf z Zagania 
polozyl duzy nacisk na przywr6cenie dyseypliny wsr6d duchowienstwa, 
w szczeg6Inosei posluszenstwa wobec przelozonych. J ego ostre ataki na 
wszelkiego rodzaju niesubordynaej� Sq tego najlepszym dowodem. Do
magal si� tez posluszenstwa nawet wobec tych zwierzchnik6w, kt6rzy 
trybem zycia siali powszechne zgorszenie. W tym wypadku jednak wy
raznie - jak juz zaznaczylismy - zastrzegal, ze posluszenstwo nie 
oznaeza brania przykladu ze zlych przelozonych 31. W tych sprawaeh 
opat byl nieprzejednany, eo wyraznie widac chocby na przykladzie jego 
post�powania wzgl�dem swych niezdyseyplinowanych podwladnych. 

29 BUW, Sermo XX, f. 198: ,,Habere igitur aurum et argentum pecuniamque

clerum sanctum Dominus non inhibuit, sed possidendo portare ... Aurum, argentum 

sive pro futuris reservanda, sive pro praesentibus expendenda possideri simpliciter 

et haberi non prohibeo, sed possidendo portari". 

30 Tamze, Sermo XX, f. 198-199. 

31 Tamze, Sermo XIX, f. 189: ,,Porro etsi debeamus obedire praepositis nostris 

etiam discolis, communicare tarnen non debeamus peccatis alienis". 
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W jednym tylko wypadku dop�szczal mozliwosc odmowy posluszenstwa, 
a mianowicie wtedy, gdy zwierzchnik popadal w herezj� 32• 

Innym waznym momentem w reformie obyczajowej duchowienstwa 
byl postulat, kt6ry Ludolf z Zaigania realizowal z powodzeniem na te
renie podleglego mu konwentu,. mianowicie sprawa podnoszenia poziomu 
umyslowego kleru. W jednym z kazan poswi�conych krytyce ducho
wienstwa stwierdzil: ,,0 quot pauperes scholares ad studium et literas 
bene dispositi, quorum ministerio ipsa Ecclesia super praelatos. fundata 
summe indiget, potuissent cum parte aliqua thesauri hujus superflui 
visitasse loca studii, Verbum Dei didicisse, in quo et non in solo pane 
vivit homo" 33• Kaznodzieja docenial koniecznosc posiadania wyksztalco
nych kadr przez kosci6l, dostrzegal r6wniez mozliwosci umyslowe tkwü1-
ce w ludzie. Jego program pomocy biednym scholarom hiczyl si� z po
wiqzaniem najbardziej zdolnych jednostek z hierarchiq koscielnq. Wy
nikala z tego podw6jna korzysc: z jednej strony kler wzbogacilby si� 
o najt�zsze umysly, tak bardzo w owym czasie potrzebne kosciolowi,
z _drugiej - przyciqgni�cie takich ludzi do kosciola oznaczalo odeTWanie
ich od wplyw6w ideologii antykoscielnej, na kt6re najzdolniejsze umysly
byly niewqtpliwie najbardziej podatne. Ludolf zupelnie wyraznie widzial
takie niebezpieczenstwo; grzmial na tych, kt6rzy studia nad Pismem sw.
wyzyskujq dla siania zam�tu w glowach wiernych i przemycania nie-
2;godnej 'Z doktrynq kosdelnq naulki. Radzil miec si� na ibacznosci przed
takimi uczonymi, ,,quia falsus amicus obest mihi plus, quam publicus
hostis" a'( 

0 tym, jak powaznie ocenial opat zaganski koniecznosc ksztakenia 
si�, swiadczy nie tylko jego dzialalnosc kulturalna na terenie klasztoru 
kanonik6w regularnych w Zaganiu oraz uwaigi na temat potrzeby istnie
nia wsr6d kleru swiatlych umysl6w. W swych pracach sporo miejsca 
poswi�cil ludziom uczonym oraz wladcom i instytucjom ceniqcym zywy 
ruch intelektualny. W kroriice opat6w faganskich i w traktacie De 
longevo schismate wymienil wielu wybitnych · ludzi swej epoki. Pod
kreslil, ze zaslugi, jakie Karol IV polozyl dla papiestwa, cesarstwa 
i Czech, wynikaly w duzym stopniu z jego wyksztakenia i Bzerokich 
horyzont6w myslowych. Chwalil cesarza za znajomosc j�zyk6w obcych, 
zamilowanie do ksiq.zek i rozszerzajqcych widnokr�gi myslowe podr6zy 35. 

32 Tamze, Sermo XIX, f. 190; Sermo XXVIII, f. 260: ,,Nec etiam nostrum est 

facta superiorum nostrorum curiose discutere, sed eorum jussfonibus humiliter 

obedire. Porro si constaret liquido haec redundare in discrimen universo Christiano 

populo ... non est eis obediendum quovis modo". Por. tez Sermo XXIX, f. 266----:-267. 
33 Tamze, Sermo XX, f. 199. 

34 Tamze, Sermo XXVI, f. 241-249.
35 Tractatus de longevo schismate, cz. I, cap. 8, s. 67. 
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Nawet Husowi i Hieronimowi z Pragi, choc pot�pil ich jako herezjar

ch6w, nie odm6wil zalet umyslu i wyksztakenia 36
• Waclawowi IV mial 

mi�dzy innymi za zle, i:e odsuwal od siebie ludzi uczonych 37
• Piszqc 

o czeskich klasztorach kanonik6w regularnych w Rudnicy i benedykty

n6w w Opatowicach twierdzil, i:e sw6j rozkwit przed wojnami husyckimi

zawdzi�czaly obecnosci w nich wielu swiatlych i uczonych ludzi 38. Dla

tego uznanie dla zalet umyslowych czlowieka i dla jego wyksztakenia

wiqzal Ludolf tak scisle z programem reformy wewnqtrzkoscielnej. Pod

kreslal wr�cz, i:e reforma obyczajowa jest niemoi:liwa bez nauki i pod

niesienia poziomu kulturalnego.

KRITIK DER GEISTLICHKEIT IN DEN SCHRIFTEN LUDOLFS VON ZAGAN 

Der Abt des Augustiner Klosters in Zaga:n, Ludolf (Wende des XIV. u. XV. Jh.), 

hat sich in seinem reichen schriftstellerischen Nachlaß mit dem Problem der 

innerkirchlichen Reform beschäftigt. Grundbedingung dieser Reform sollte die 

Erneuerung der moralischen Haltung der Geistlichkeit sein. Ludolf sparte deshalb 
Worte scharfer Kritik weder der höheren und höchsten Geistlichkeit noch dem 

gemeinen Klerus. Im Vordergrund steht die Kritik der klösterlichen Geistlichkeit, 
die er der Verletzung der Ordensregeln beschuldigte, der Aufnahme von religiösen 

Neuigkeiten, zu großen Interesses für derzeitliche Güter, der Überheblichkeit und 
Arroganz, der Vorliebe für leibliche Freuden usw. Die Kritik an der kirchlichen 

Geistlichkeit begann Ludolf vom Papst und der römischen Kurie. Dem kirchlichen 
Oberhaupt machte Ludolf Simonie, Nepotismus und Abhängigkeit von der welt

lichen Macht zum Vorwurf, ferner die auf dem päpstlichen Hof herrschende Aus
gelassenheit, Prunk in Bekleidung und Wohnung, Tolleranz gegenüber dem Kon
kubinat, Missbrauch des Interdikts und der Exkommunikation. Nach dem Beispiel 

des päpstlichen Hofes ging die höhere Geistlichkeit in den einzelnen Ländern, und 
an ihr schulten sich die gewöhnlichen Priester. Ludolf forderte deshalb die Rück

kehr zu den altchristlichen Tugenden, Wiederherrstellung der kirchlichen Disziplin, 
Verbreitung der Bildung unter der Geistlichkeit, sowie Verwendung der kirchlichen 
Reichtümer für charitati.ve Tätigkeit, den Bau von Kirchen, Freikauf von christli

chen Gefangenen, Unterstützung armer Studenten usw. 

36 Tamze, cap. 26, s. 83: ,,Principes dico sacerdotum doctores".
37 Tamze, cz. II, cap. 17, s. 161. 
30 Tamze, cz. II, cap. 10, oraz cz. I, cap. 119. 



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. 



Najem przymusowy w G6rnych Luzycach 315' 

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.



320 J. Les_zczynski

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 -

z 
�-

'O 
1-1 N '<

i:: cn

�
�
C} 
o, 

'< n 
::r
�i:: 
N• '< n 
1\) n 
::r

c.,.., 
t:,:, 
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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. 



HEINZ KURZE 

WALKA DEMOKRATÖW POWIATU JELENIOGÖRSKIEGO 
0 KONTYNUACJ� REWOLUCJI (OD KWIETNIA DO CZERWCA 

1848 ROKU *) 

W pierwszych tygodniach rewolucji nar6d nierniecki zadal powazne 
ciosy feudalno-absolutystycznym wladcom 1. Walka nie zapewnila jednak 
rewolucji zwyciE=:stwa. Nie zostalo wykonane gl6wne zadanie rewolucji: 
stworzenie burzuazyjno-demokratycznego, narodowego panstwa niemiec
kiego poprzez likwidacj� rozdrobnienia feudalnego i feudalnych sto
sunk6w. 

W powiecie jeleniog6rskim jednolity front antyfeudalny rozpadl si� 
juz w dniu 20 mar.ca. Nastqpily przegrupowania na froncie walki klaso
wej. Liberalna burzuazja zacz�la paktowac z junkierskq reakcjq, wskutek 
czego demokratyczne drobnornieszczanstwo wysun�lo si� na czolo, two
rzqc samodzielnq sil� politycznq. 

Przed demokratami Jeleniej G6ry, jak i calych Prus, stan�lo teraz 
zadanie przesuni�cia walki o demokracj� na innq plaszczyzn�, z uwzgl�d
nieniem nowego ukladu sil. Konkretnie chodzilo o to, aby w oparciu 
o rewolucyjny zapal chlopstwa, rzemieslnik6w, robotnik6w i drobno
rnieszczanstwa prowadzic zdecydowanq walk� o demokratyczne prawo
wyborcze i zapewnic demokratycznym kandydatom zwyci�stwo w majo
wych wyborach. Wykonanie tego zadania mialo doniosle znaczenie dla
kontynuowania rewolucji. Temu zadaniu poswi�cili calq swq uwag�
Marks i Engels. W Zqdaniacn Partii Komurziistycznej tuz po hasle: ,,Cale
Niemcy majq stanowic jednolitq, niepodzielnq republik�", autorzy doma
gajq si� powszechnego, demokratycznego prawa wyborczego dla wszyst
kich obywateli powyzej 21 lat 2:

* Niniejszy art yk ul naw icizuje do pracy tegoz autora: Powiat jeleniog6rski

w rewolucji lat 1848-1849 (5lqsk i Kwartalnik Histor y czny Sob6tka, 1965, nr 4). 
1 Por. M. P at e r ,  Wypadki marcowe 1848 roku w powiecie jeleniog6rskim 

(tamze, 1958, nr 4). 
2 Forderungen der Kommunistischen Partei in Deutschland (M a r x - En g e  1 s, 

Werke, t. V, Ber l in 1960, s. 3-5). 
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Na ·Slqsku bylo wielu 1s:z;azeg6lnd:e en€rgicznych zwo1emnik6w po
wszeclmego i r6wnego prnwa wyborczego. Post�powy Wroclaw wystal juz 
21 marca do Berli.na deputacj� (przyhiczyla si� do niej ozywiona po
dobnym duchem deputacja z Legnicy), aby domagala si� od kr6la odby
cia prawybor6w 3. Zcidanie powszechnego i r6wnego prawa wyborczego 
spotkalo si� ze sprzeciwem ze strony junkierstwa. Ob6z feudalny zdawal 
sobie jasno spraw�, ze wprowadzenie powszechnego glosowania zadaloby 
ci�zki cios pruskiemu panstwu junkr6w. Poniewaz jednak nie dalo si� 
tego uniknqc, usilowal on w wyrafinowany spos6b ograniczyc jego 
zasi�g 4• 

30 marca na czele rzcidu stanql przemyslowiec nadre:nski Camp
hausen. Burzuazja swi�cila ten dzie:n jako poczcitek nowej ery konsty
tucyjnej. Nowy rzcid, kt6rego pierwszoplanowci troskq bylo nadanie silq 
wymuszonym zmianom form prawnych, wypowiedzial si� w zasadzie za 
powszechnym prawem wyborczym. W zadnym jednak wypadku nie. byl 
sklonny interpretowac go w sensie demokratycznym. Junkierska i wiel
koburzuazyjna reakcja pokladala szczeg6lne nadzieje w II Zjednoczonym 
Sejmie, zwolanym na 2 kwietnia wbrew woli narodu. Gl6wnym zadaniem 
tego sejmu mialo byc zaaprobowanie rzqdowego projektu prawa wybor
czego 5

• Projekt, opublikowany 6 kwietnia, przewidywal wybory posred
nie. Oznaczalo to, ze w pierwszej turz.e wybor6w mieli byc wybrani 
elektorzy, kt6rzy dopiero w drugiej turze mieli wybrac posl6w i ich 
zast�pc6w. W oczach junkiersko�burzuazyjnej reakcji taka procedura 
wyborcza miala radykalnie uniemozliwic demokratycznym poslom uzy
skanie przewagi w obydwu zgromadzeniach narodowych. 

Sily demokratyczne stawialy energiczny op6r rzqdowemu projektowi 
prawa wyborczego jako „nie odpowiadajqcemu zyczeniom narodu, ponie
waz wyboru posl6w dokonywaliby elektorzy" 6

• Karol Wander tak ujql 
klasowy sens wybor6w posrednich: ,,To wynik obaw, ze ludzie wybrani 
w wyborach bezposrednich dzialaliby na niekorzysc warstw wyzszych" 7

• 

3 Por. J. S t e i n, Gesch-ichte der Stadt Breslau im neunzehnten Jahrhundert,
Wroclaw 1883, s. 290-311; ,,Schlesische Zeitung", nr 71, 24 III 1848; ,,Breslauer 
Zeitung", nr 69, 22 III 1848. 

4 Por. G. S c h i  1 f e r  t, Sieg und Nied�rlage des demokratischen Wahlrechts in

der deutschen Revolution 1848/49, Berlin 1952, s. 40-85. 
5 Por. F. En g e 1 s, Revolution und Konterrevolution in Deutschland (Ma rx -

- E n g e 1 s, Werke, t. VIII, Berlin 1960, s. 39-43). 
6 K. F. W. W a n d  e r, Taschenkatechismus für das Volk, 2 verm. u. verb. Aufl., 

Jelenia G6ra 1850, z. 1, s. 54. 
7 Tamze, s. 45. Karo! Fryderyk Wilhelm Wander (1803-1879) byl jednym z naj

:wybitniejszych post�powych pedagog6w niemieckich XIX w. Zyl i dzialal w po
'wiecie jeleniog6rskim. Podczas rewolucji byl jedm1 z czolowych postaci zycia 
politycznego powiatu. Z pozycji umiarkowanie demokratycznych przeszedl stop
niowo na rewolucyjno-demokratyczne. 



326 H. Kurze

Przeciw wyborom posrednim protestowano na specjalnie zwolanych ze
braniach, wysylano petycje i rozpowszechniano ulotki. We Wroclawiu 
utworzono nawet 11 kwietnia tzw. Ludowy Komitet Wyborczy, kt6ry po
stawil sobie za cel walk� o bezposrednie prawo wyborcze 8• Mimo nacisku 
sil demokratycznych gabinet Camphausena nie zmienil swego stanowiska. 
Obawial si� on, ze wylonienie przedstawicielstwa narodu drogq. wybor6w 
bezposrednich mogloby doprowadzic do proklamowania republiki 9

• 

Kampania wyborcza ·na Slqsku prowadzona byla ze szczeg6lnq zaci�
tosciq 10, zwlaszcza w powiecie Jelenia G6ra. · Walka o powszechne i bez
posrednie prawo wyborcze, jak i sama kampania wyb�rcza doprowadzily 
tu do dalszego zr6znicowania sil politycznych, przy czym demokraci zy
skiwali na sile. Prawybory, . w kt6rych 500 uprawnionych do glosowania 
wybierac mialo jednego elektora, wyznaczone zostaly na poniedzialek 
1 maja 11. Jednoczesnie mia�o wybrac elektor6w do Zgromadzenia Na
rodowego w Berlinie i do parlamentu frankfurckiego. 0 mandat poselski 
do Zgromadzenia Narodowego ubiegal si� dr Maurycy Elsner, o stano
wisiko jego 1zast�pcy Kall'1ol Wa1nder. Do parlamentu framikfuriekiego kan
dydowal przyjaciel Wandera, Fryderyk Sehlöffel, na zast�pc� dr Rudolf 
John 12• 

Wander tn6gl sam zostac posler.h do Zgromadzenia w Berlinie, gdyz 
cieszyl si� wielkim zaufaniem przede wszystkim chlopstwa i jego kan
dydatur� chcieli chlopi wysunqc. Swojq odmow� uzasadnil Wander 
w _nast�pujqcy spos6b: ,,Prosilem, aby wybrac Elsnera, poniewaz trudno 
by go bylo zastqpic w sprawie uwlaszczenia i wszystkich zwiqzanych 
z tym zagadnieniach chlopskich, a takze pod innymi wzgl�dami zaliczal 

8 Por. ,,Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 1848; ,,Breslauer Klub-Blatt", Beilage 
zur „Schlesischen Chronik", nr 2. 

9 Por. A. W o  1 f f, Berliner Revolutions-Chronik, t. II, Berlin 1851, s. 209 i n . 
. 

10 Por. L. K u s c he, Schlesiens Anteil an der national-deutschen Entwicklung
von 1840 bis 1848 und die schlesischen Abgeordneten im Frankfurter Parlament 
(Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, LIII, 1919, LIV, 1920). 

11 Ordynacja wyborcza z 8 kwietnia przyznawala aktywne prawo wyborcze 
wszystkim m�zczyznom pow_pej 24 lat, o ile prawomocnym wyrokiem sqdu nie 
zostali pozbawieni praw obywatelskich. Bierne prawo wyborcze przyznano m�z
czyznom, kt6rzy ukonczyli 30 lat. Praw politycznych pozbawiono osoby otrzymu
jqce wsparcie z funduszy publicznych. Por. S c h i  1 f e r  t, op. cit., s. 345 i n. 

12 Dr Maurycy Elsner (1809-1894), nauczyciel i publicysta z Wrodawia. Od 
1842 r. kierowal pracq redakcyjnq „Schlesische Chronik", dodatku do „Breslauer 
Zeitung". W latach pi�cdziesiqtych byl jednym z redaktor6w „Neue Oder-Zeitung". 
Karol Fryderyk Wilhelm Sehlöffel (1800-1870), czlonek demokratyczne·j lewicy 
frankfurckiego Zgromadzenia Narodowego. W 1849 r. bral udzial w powstaniu 
palatynacko-badenskim, po jego upadku emigrowal do Szwajca:rii, p6zniej do Sta
n6w Zjednoczonych. Dr Rudolf John. byl kierownikiem zakladu dla nerwowo cho
rych w Kowarach. 
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si� on do najwartosciowszych czlonk6w Zgromadzenia Narodowego" 13. 

R6wniez we Wroclawiu zamierzano wysunqc kandydatur� Wandera, po
nli.ewaz oibdk Diesterwego i berli.nskieigo pT1ofesara Benekego uwa
zaam go ZJa lrompeten:tnego do przepnowadz·enia reformy systemu 
osWliaty 14• 

W trakcie kampanii wyborczej Wander opublikowal w kwietniu ar
tykul pod tytulem: Nasza terazrz,iejszosc - reminiscencje, nadzieje, po
stulaty 15. W artykule tym zawarl swe poglqdy polityczne na temat 
przeszlosci Niemiec i zadan, jakie jego zdaniem staly w6wczas przed 
silami rewolucyjnymi. Na uwag� zasluguje pomini�cie przez Wandera 
kwestii formy ustrojowej nowego panstwa. Byla to zresztq postawa 
typowa dla calej slqskiej demokracji. Na przyklad przyw6dcy wroclaw
skiego Klubu Demokratycznego tez nie wypowiedzieli si� jasno w klu
czowej sprawie: monarchia czy republika? 16 Ta niekonsekwencja byla 
odbiciem stanowiska klasowego drobnomieszczanstwa, pewnych odlam6w 
ohlopstwa i pmtletariatu, uilegajqcyich dro.lmomfosz;cmnskim wply
W/Om. 

12 kwietnia powstal w Jeleniej G6rze Klub Polityczny. W pismie 
do wroclawskiego Zwiqzku Demokratycznego kierownictwo Klubu 
0swiadczalo, iz nie zgadza si� w pelni z jego celami, lecz mimo to zgla
sza sw6j akces do Zwiqzku. We wlasnym programie Klub postawil sobie 
za cel oddzialywac na nadchodzqce wybory tak, aby rzeczywiscie przed
stawiciele .ludu weszli w sklad obu zgromadzen. Dalej program zapo
wiadal przeciwdzialanie reakcyjnym dqzeniom wiadomej partii. Z dru
giej zas strony deklarowano „powstrzymywanie wzburzonych mas przed 
anarchtq i bezprawiem i pomoc w przywracaniu spokoju, porzqdku i za
ufania" 17• Zdaniem organu wroclawskich demokrat6w, ,,Schlesische 
Chronik", Klub jeleniog6rski za jedno ze swych gl6wnych zadan uznal 
,,zdecydowane i konsekwentne zapobieganie zamachom na wlasnosc" 1a. 

13 K. Fr e i, Karl Friedrich Wilhelm Wander. Ein deutscher Schul- und Volks

mann d�s 19„ Jahrhunderts. Zum 100 Geburtstag· (27 Dezember 1903). Eine Besch

reibung seines Lebens, bearbeitet naoh einem Manuskript „Mein Leben". Heraus
gegeben von Hugo Wander, Quirl 1903, s. · 43; por. artykul M. Elsnera na temat 
kwestii agrarnej w „Schlesische Chronik", nr 3, 9 I 1844, i nr ·3, 10 I 1845. 

14 „Breslauer Zeitung", m: 106, 6 V 1848; por. H. B 1 e i b e r, Wilhelm Wolffs

Aufenthalt in Breslau im Frühjahr 1848 (Zeitschrift für Geschichtswi�senschaft, 
1958, z. 6, s. 1317). 

1s „Schlesische Provinzialblätter'.', CXXVII, 1848, s. 297-309. 
1s K u  s c h e, op. cit:, s. 46.

11 „Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 16, 20 IV 1848, s. 331-332. 
1s „Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 1848; ,,Bresuaer Klub-Blatt", nr 2, s. 7; 

por. F. E n g,e 1 s, Revolution und Kontrrevolution in Deutschland (M a rx - E n -
g e 1 s, Werke, t. VIII, Berlin 1960, s. 39-43). 
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Temu celowi mialy m. in. sluzyc zabiegi kierownictwa Klubu Politycz
nego o zaopatrzenie miejscowej strazy obywatelskiej w bron 19• 

Z Klubem Politycznym, kt6ry nie byl partiq, lecz organem ksztalto
wania opinii i przygotowywania wybor6w, wsp6lpracowal Wander. Jest 
rzeczq znamiennq, ze nie nalezal on do kierownictwa. Widocznie mial 
zastrzezenia co do spolecznego skladu Klubu i wynikajqcych stqd ten
dencji politycznych. W kilka miesi�cy p6zniej Wander stwierdzil, ze 
,,jego bracia pomieszali poj�cie »klubu« z poj�ciem »resursy« ·bqdz jar
marku" 20. Ze wzgl�du na bezba!rWilJosc programu Klub Polityczny 
Illi.e odegral wi�kszej roli w kampanJili wy1bo�czej i istnial stosunkowo 
kr6tlm. 

W poczqtkach kwietriia utworzono r6wni�z w Myslakowicach Zwiqzek 
Ludowy, ikier,owany przez kantora MaTtin:a d. technika Prachta. Zebrania 
Zwiqzku odbywaly si� w kazdq sobot� w gospodzie Bornitza 21• 

Reakcja obawiala si� majowych wybor6w. Dlatego konstytucjonalisci 
robili wszystko, eo w !i:ch mocy, alby trrie dopuscic do zwyci�stwa demo
krat6w. Poslugiwali si� przy tym wyrafinowanymi i nikczemnymi meto
dami. Przede wszystkim wyzyskali na swojq korzysc zajscia z 20 marca, 
rozp�tujqc nagonk� przeciw ich intelektualnemu spntwcy, Wanderowi. 
Ponadto usilowali zastraszyc ludnosc klamstwem, iz w razie zwyci�stwa 
wyborczego demortrat6w powt6rzyfyf>y si� wypadki z 20 marca i wszelka 
wlasnosc bylaby zagrozona 22• Jedna z metod polegala na przyczepianiu 
znanym demokratam etykietek :republikan6w lub komunist6w i rozpo
wszeohnianiu r6znych poglosek na ich temat. Rewolucyjny demokrata 
Martin byl zmuszony opublikowac w „Bote aus dem Riesengeb�ge" 
oswiadczenie, w kt6rym m. in. czytamy: ,, W ubieglym tygodniu, kiedy 

· to kursowaly r6zne pospolite klamstwa, rozeszla si� r6wniez pogloska,
jakoby u mnie zawiqzany zostal zwiqzek komunistyczny, i Bog wie
jeszcze jakie inne bajki" 23

• Slowa te dowodzq, ze idee utopijnego ko
munizmu byly szeToko rozpowszechnione wsr6d drobnomieszczanstwa

19 Archiwum Panstwowe we Wroc!awiu, OT Jelenia G6ra, sygn. 3725, Akta der

Stadt Hirschberg betr. der Bürgerwehr zu Hirschberg, k. 19-20. List kierownictwa 

Klubu politycznego do koµ1errdanta strazy obywatelskiej z 21 IV 1848. 
2
° K. F. W. W a n d e r, Unsere Gegenwart mit ihren Ansprüchen und Erwar

tungen, cz. 2 (Schlesische Provinzialblätter, CXXVII, 1848, s. 488). W sklad kie
rownictwa Klubu wchodzili: wlasciciel drukarni Rosenthal, kupiec Laband, ma

larz dr Elsner, dr Hausleitner i prorektor gimnazjum Weimann. 
21 Deutsches Zentralarchiv, Abt. Merseburg (dalej skr6t: DZA Merseburg), Rep. 

77, Tit. �07, nr 3, t. 4, k. 353, sprawozda·nie landrata Grävenitza dla Rejencji 

Legnickiej, 24 V 1848. 
22 Por. ,,Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 17, 23 IV 1848.
23 Tamze, nr 13, 30 III 1848, s. 271; por. K. M a r x, Der achtzehnte Brumaire

des Louis Bonaparte (M a r x - E n g e 1 s, Werke, t. VIII, s. 153). 
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i proletariatu. Mozna r6wniez przyjqc, ze idee Marksa zapuscily tu juz 
swoje korzenie 24• 

R6wnolegle z bezposrednim terrorem w stosunku do demokrat6w 
liberalni fabrykanci, bogaci kupcy, zamozni rentierzy i urz<=;dnicy ma
nifestowali swoje sympatie do ludu. Wlasciciele majqtk6w zacz<=;li otwar
cie wychwalac gminy, w kt6rych w dniach marcowych „nie bylo za
mieszek, nie rabowano i nie plqdrowano" 25

• Demagogiq usilowali oni 
zerwac wi<=;z lqczqcq miasto ze wsiq i podburzyc chlop6w przeciwko 
mieszka:6.com miast 26. 

Wroclawski Klub Demkoratyczny wspomagal demokrat6w na pro
wincji w ich walce z reakcjq. Wydawal odezwy do ludnosci wiejskiej 
demaskujqce reakcyjne knowania i dajqce jej niezb<=;dnq orientacj<=; po
litycznq. Klub Demokratyczny przyrzekal walczyc o to, aby Zgroma
dzenie N arodowe powzi<=;lo uchwaly przynoszqce ludowi powazne korzysci 
spoleczne i polityczne. Demokraci chcieli, by w przyszlosci wielka wlas
nosc ziemska i burzuazja ponosily ci<=;zar podatk6w. Wysokie ·pobory 
mialy byc zmniejszone Jub calkiem .zniesione. Stan liczebny armii mial 
ulec powaznej redukcj�. Chlopom i rzemieslnikom miano przyznac po
wazne ulgi. Dalej Klub Demokratyczny zqdal likwidacji wszelkich przy
wilej6w pa:6.skich i wolnych samorzqd6w gminnych 27, 

konstytucjonalisci jeleniog6rscy zwr6cili si<=; do. wyborc6w z artyku
lem, kt6rego autorem byl komendant strazy obywatelskiej, Robe. Arty
kul, w kt6rym wymieniono cele !konstyttucjo:nalist6w, konc·zyl si<=; we
zwaniem: ,,J edyny mozliwy •sposob do:pomoz,enia wszystkim - to droga 
ustawodawstwa i porzqdku. Wyborcy, nie wybierajcie wi�c wichrzy
cieli!" 2a Oznaczalo to: nie wybierajcie demokrat6w. 

W tym czasie Wander rozwinql ozywionq dzialalnosc politycznq. 
W ostatnim tygodniu ikwietnia zredagowal on ulotk_�: Do nie uswiado
mionych jeszcze lub celowo w blqd wprowadzonych wyborc6w. Ulotka 
ta moze byc uwazana za uzupelnienie wyrazonych uprzednio poglqd6w 
politycznych Wandera. Wander wyjasnia idqcym po raz pierwszy, do 
wybor6w masom ludnosci wiejskiej i miejskiej, o eo wlasciwie chodzi 
teraz w Niemczech i jak muszq post�powac w czasie tych skomplikowa
nych, posrednich wybor6w, aby w przedstawicielstwach narodu znalezli 
si� tacy ludzie, kt6rzy „unicestwiq zamysly tych, eo chcieliby starym> 

24 Por. W. S c h mid t, Wilhelm Wolff als Mitglied des Brüsseler Kommuni

stischen Korespondenzkomitees 1846 (Beiträge zur Geschichte der deutschen Arbei

terbewegung, VI, 1964, z. 3, s. 438-461). 

25 „Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 1848, s. 133.
26 K u s c h e, op. cit., passim,.
27 Tamze; por. tez „Schlesische Chronik", nr 31, 18 IV 1848, s. 133--134.
28 „Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 17, 23 IV 1848, s. 364 in.
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zgnilym stosunkom jedynie ,nadac upi�'ksronq postac' 1
, i spTawiq, ze po"7. 

wstain1e nowe panstwo, zapewniaj�ce wszystkim dOlbrobyt, oswiat� i spra
wiedliwosc 29. 

0 tym, w jak wyrafinowany, a r6wnoczesnie brutalny spos6b feudal
no-burzuazyjna reakcja jeleniog6rska zamierzala wplynqc na wynik wy
bor6w, swiadczy nie tylko zakwaterowanie wojska w Jeleniej G6rze 
i okolicznych wsiach, ale przede wszystkim wydarzenia z 28 kwietnia. 
W dniu tym glosiciele „spokoju i porzqdku" wykorzystali zwolany przez 
demokrat6w wiec (na kt6rym przemawial Maurycy Elsner) do systema
tycznie przygotowanej prowokacji. Prowokacja ta zrodzila si� z obaw 
reakcji przed wzrastajqcq z dnia na dzieii popularnosciq demokrat6w, 
zwlaszcza rewolucyjnych, szczeg6lnie wsr6d ludnosci wiejskiej. Cala 
uwaga chlopstwa skoncentrowana byla na jego stosunkach z dworem 
i dlatego jako kandydat6w na posl6w bralo ono pod uwag� jedynie takich 
ludzi, od kt6rych oczekiwalo zdecydowanego dzialania na rzecz calko
witego zniesienia ciqzqcych na chlopach pozostalosci feudalnych. Takimi 
wlasnie ludzmi byli Elsne.r i Sehlöffel i dlatego wiece z ich udzialem 
wyr6znialy si� niezwykle duzq frekwencjq 3-0. 

Z tych powod6w wzrastala nerwowosc administracji rejencji legnic
kiej i jeleniog6rskiej liberalnej burzuazji. Od pewnego czasu kursowaly 
pogloski, wedlug kt6rych koniec wspomnianego wiecu mial byc sygnalem 
do rozruch6w „gorszych jeszcze niz 20 marca". Aby skutecznie przeciw
dzialac rzekomemu „proklamowaniu republiki" i naruszaniu wlasnosci 
prywatnej, liberalowie zaalarmowali straz obywatelskq. Stu pi�cdziesi�ciu 
jej czlonk6w z komendantami dzielnicowymi na czele stalo w pogotowiu 
na rynku, a specjalny posterunek obserwowal z wiezy wiec odbywajqcy 
si� poza miastem s1. 

Podczas wiecu rewolucyjny demokrata Scholtz rozdawal ulotki. Byla 
wsr6d nich om6wiona poprzednio. ulotka Wandera, a takze napisana przez 
Elsnera odezwa Do wyborc6w i elekt or6w, jak r6wniez kilka egzempla
rzy tzw. proklamacji badeiiskiej. Proklamacja ta witala gorqco rewolucj� 

2s Tamze, s. 353-355r-
3o W a n d  e r, Unsere Gegenwart ... , s. 493; Archiwum Panstwowe Miasta Wro

clawia i Woj. Wroclawskiego (dalej skr6t: AP Wroclaw), Akta M. Elsnera, posla 
jeleniog6rskiego, k. 21-22, list Robego do landrata Stolberg-Wernigerode, 7 V 1848. 

· 31 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 21, list Robego do landrata Stolberg
-Wernigerode, 7 V 1848; por. tez DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, 
k. 154-155, sprawozdanie Rejencji Legnickiej dla ministra spraw wewn�trznych,
27 IV 1848; Lin d n er, Chronik von Warmbrunn. Bericht über die im März 1848
hierorts ausgebrochenen Unruhen und der dadurch in's Leben gerufenen Schutz
kommission und Übergang derselben in eine Bürgerwehr, Biblioteka Zakladu Na
rodowego im. Ossolinskich, Wroclaw, ·nr 1"6/53, cz. VI, k. 72.
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francuskq i ustr6j republikanski, nawolujqc do wywalczenia republiki 
drogq zbrojnego powstania, podobnie jak to rnialo miejsce we Francji 32• 

Rozdanie kilku egzemplarzy tej proklamacji wykorzystane zostalo 
przez feudalno-liberalnq reakcj� J eleniej G6ry do rozp�tania w rniescie 
i okolicy antydemokratycznej histerii. Chociaz obserwatorzy doniesli, ze 
po zakonczeniu wiecu jego uczestnicy rozeszli si� na wszystkie strony 
i tylko niewielka grupa wracala do miasta, komendant strazy obywatel
skiej wezwal przebywajqce na rynku kobiety i dzieci do rozejscia si�, 
gdyz moze dojsc do strzelaniny 33• Aresztowano wtedy Scholtza. Juz od 
dluzszego czasu sciqgnql on na siebie nienawisc reakcji, gdyz udost�pnial 
w swej cukierni demokratyczne igazety, czytywane zwlaszcza przez lud
nosc wiejskq, gdy przychodzila do miasta. Ponadto w minionym tygodniu 
Scholtz rozdawal ulotki nawolujqce do wyboru Schlöffela, szczeg6lnie 
znienawidzonego przez reakcj� 34• Sehlöffel zostal okrzyczany przez „par
ti� ciemnosci" jako republikanin, a „republikan6w nie uwazano wtedy 
za ludzi, lecz za postawione poza prawem zwierz�ta, kt6re kazdy lobuz 
moze zatluc. Reakcja stale przypominala ludziom sceny rabunku sklep6w 
w dniu 20 marca i wmawiala w nich, ze republika to nie innego, jak 
wielkie zbiegowisko band rabunkowych" 35. Jak pisal Wander w liscie do 
Elsnera, przewinienie Scholtza poleg,alo na tym, ze rozdzielajqc ulotki 
propagujqce kandydatury Elsnera i Schlöffela zapewnil ich wyb6r na 
posl6w, a tego mu reakcja nigdy nie zapomni 36 

Natychmiast po aresztowaniu Scholtza do ratusza udali si� stolarz 
Sachse i piwowar Martin (obaj rewolucyjni demokraci), zqdajqc jego 
uwolnienia .. Oswiadczyli przy tym, ze nie r�czq za spok6j w rniescie, jesli 
Scholtz nie zostanie natychrniast zwolniony 37• W ander, kt6ry nie uczest-
niczyl w wiecu, r6wniez pospieszyl do ratusza zqdajqc wypuszczenia na 
wolnosc swego przyjaciela. I tak pod naciskiem demokratycznie nasta
wionych mieszkanc6w miasta musiano wypuscic. Scholtza na wolnosc. 
Pod wzgl�dem wi�c wewn�trznego sensu mozna por6wnac wydarzenia 
z 28 k�etnia z wypadkami, jakie rnialy miejsce 20 marca w czasie 
powolywania w szeregi rezerwist6w. 

32 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 35, )ist Wandera do Elsnera, 3 VI 

1849; por. DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 357, wyciqg z „Rosenberg

-Creutzburger-Telegraph", nr 33, 13 VI 1848. 
33 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 21, list Robego do landrata Stolberg

-Wernigerode, 7 V 1848; por. ,,Schlesische Chronik", nr 43, 3 VI 1848, s. 186-187. 
34 Li n d n e r, Chronik von Warmbrunn, k. 73. 
35 J. F. S c  h o 1 t z, Johann Friedrich Scholtz, oder wie fn Hirschberg die Re

publik proklamiert wird, New York 1856, s. 18. 
36 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 35, list Wandera do Elsnera, 3 VI

1848. 
37 Tamze, k. 21, list Robego do landrata Stolberg-Wernigerode, 7 V 1848. 



332 H. Kurze

Feudalno-mieszczanska reakcja miala za zle Robemu jego ust�pliwosc 
wobec demokrat6w, a r6wniez i opinia demokratyczna widziala w nim 
wroga. Robe wyciqgnql z tego konsekwencje i ustqpil nast�pnego dnia 
ze stanowiska komendanta strazy obywatelskiej, a 7 maja opuscil nawet 
miasto. Jego nast�pcq zostal pulkownik rezerwy von Hüllisem. W ten 
spos6b straz obywatelska zostala definitywnie opanowana przez reakcj� 38• 

0 nasileniu antagonizm6w klasowych w J eleniej G6rze swiadczy fakt, 
.ze pr6ba przeprowadzenia rewizji w mieszkaniu 1Scholtza napotkala op6r. 
Cz�sc strazy obywatelskiej odm6wila nawet posluszenstwa, gdy areszto
wanego Schol tza chciano od transportowac z miasta 39

• Fakty te swiadczq 
o korzystnym dla demokrat6w stosunku sil. Konsekwentne i swiadome
celu dzialanie z ich strony moglo udaremnic zamiary jeleniog6rskiej
reakcji.

Mimo calej tej prowokacji prawybory z 1 maja przyniosly demokra
tom wielki sukces. Zwlaszcza jesli chodzi o wybory elektor6w do prus
kiego Zgromadzenia Narodowego, junkierstwo ponioslo na .calym Sh1sku 
ci�zkq kl�sk�. Z 1200-1500 wlascicieli d6br rycerskich tylko jeden zostal 
wybrany elektorem, zaden zas nie uzyskal· mandatu poselskiego 4-0. W po
wiecie Jelenia G6ra dotkliwq porazk� poniesli nie tylko wlasciciele d6br 
rycerskich, ale i liberalna burzuazja. Wi�kszosc wyborc6w oddala swoje 
glosy na elektor6w demokratycznych 41• 0 nerwowosci feudalno-liberalnej 
reakcji, wywolanej wynikiem wybor6w, swiadczy propozycja wysuni�ta 
w liscie Rejencji Legnickiej do nadprezydenta Pindera, aby jakqkolwiek 
prob� proklamowania republiki w powiecie jeleniog6rskim stlumic w za
rodku przy uzyciu wojska 42. 

Na 5 maja wyznaczone zostalo wst�pne zebranie elektor6w powiatu, 
na kt6rym miano ustalic wytyczne post�powania przy wyborach posl6w 
w dniu 8 maja. Do zebrania tego nie doszlo, gdyz w tym samym dniu 
reakcja podj�la kolejnq akcj� wymierzonq przeciw demokratom. 5 maja, 
okolo godziny si6dmej rano, wkroczylo do J eleniej G6ry wojsko w sile 
750 zolnierzy i obsadzilo rynek. Zaalarmowano straz obywatelskq. Zol
nierze otoczyli dom Martina, kt6rego aresztowal landrat Stolberg-Werni
gerode. Jednoczesnie aresztowano stolarza Sachsa i Scholtza. 

W pismie Rejencji Legnickiej' do Ministerstwa Spraw Wewn�trznych 
z 8 lipca podano nast�pujqcq motywacj� tego nadzwyczajnego posu-

38 „Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 19, 11 V 1848, s. 394.
39 AP Wroclaw, Akt

1
a dra M. Elsnera ... , k. 21, list Robego do landrata Stolberg-

-Wernigerode, 7 V 1848.

40 Por. S c h i 1 f e r t, op. cit., s. 115. 

41 Por. W a n d  e r, Unsere Gegenwart ... , s. 493. 

42 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 170-171, list Rejencji Legnic

kiej do nadprezydenta prowincji slqskiej, 2 V 1848. 
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niE:;cia 43. Landrat jeleniog6rski mial siE:; obawiac „najgorszego" z uwagi 
na nasilenie walki klasowej w powiecie. Spowodowal aresztowania, aby 
nie dopuscic do wybuchu, gl6wnie zas dlatego, aby pozbawic miejskie 
,,klasy pracujqce" przyw6dc6w. Trzej aresztowani odegrali przeciez decy
dujqcq rolE:; w wypadkach z 20 marca, k·iedy to nie dopuszczono do umun
durowania rezerwist6w, a poza tym nie kryli siE:; ze swymi republikan
skimi przekonaniami i mieli wielu zwolennik6w wsr6d ludnosci pracu
jqcej. Ich dzialalnosc zrodzila obawy, ze istnieje silna partia republi
kanska i komun1istyczna. PrzytoC'zxme okolicZ!I1osci mialy swiadozyc o tym, 
ze trzej ar,esztowaini byli pTzyw6dcami sil rewolucyjno-demdk:ratycznych 
w powiecie jelendioig&rskim. Z ro'zkazu faindratia pr�ehiansportowailJO nie
zwlocznde aresztowainych do twiieTdzy w Klodzku. To bezpr.awne ipostE:;po
wainie sta:r1ala si� potem Rejencja usprawiedliwd.c o:lroHcznosciq, ze nrie 
dysponowano da:staitec:zmq ilosci� w101jska, aby pmeszlmdzic po:nownym 
pr6bom uwolnienia silq aresztowanych 44. 

Bylo niewqtpliwie sporo przesady w argumentacji wladz, wskazuje 
ona jednak, jak bardzo jeleniog6rskie klasy posiadajqce obawialy si� 
rewolucyjnej sily biedoty miejskiej. Obawy te nie byly pozbawione 
podstaw. I tym bowiem razem straz obywatelska jednego z okr�g6w 
zlozyba hron na zmak prortestu przeciw a['esztowa.niu wspomniainej 
1Jr6jkii. 

Wander nie zostal aresztowany wraz z Martinem, Scholtzem i Sachse. 
Co prawda, byl on szczeg6Inie znienawidzony przez feudalnq reakcj�, 
me <naTalZ'il si� jednak az tak ,baTdJzo J.dberalnej huTzuazji, jak tamci 
t'.I"zej. Nie bral jrak oni iczynne�o udzialu w wydarzeniach z. 20 marca 
i 28 ikwietnlia, a w.prost przeciWlil!ie, staral si� nawet oddzialywac 
uspokajajqoo. 

Magistrat J eleniej G6ry, przedstawiciel interes6w liberalnej reakcji, 
opublikowal w dniu 5 maja oswiadczenie, w kt6rym m. in. czytamy: 
„Nie brak tu knowan i wichrzen, kt6re majq zmarnowac owoce swiezo 
wywalczonego zwyci�stwa. I tu dziala pewna partia, kt6ra kazde osiqg
ni�cie okresla jako przejsciowe i wysuwa nowe zqdania". Wedlug 
oswiadczenia .t,rzem aresztowanym za·rzuca si� ,,prapag1owanie idei re
publikanskich oraz dzialalnosc zmierzajqcq do obalenia porzqdku publicz
nego i wyst�powania przeciwko konstytucyjnemu ustrojowi0

• Magistrat 
apelowal w koncu, by kazdy przyczynil si� do tego, zeby mozna bylo 

43 Tamze, k. 332-333, 339-340, sprawozdanie Rejencji Legnickiej dla ministra

spraw wewnE:;trzny,ch, 8 VII 1848; ,,Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 18, 4 V 

1848, s. 376. 
44 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 343, sprawozdanie Rejencji

Legnickiej dla ministra spraw wewn�trznych, 8 VII 1848. 
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„wreszcie cieszyc si� wielkimi zdobyczami, uzyskanymi przez narqd 
pruski" 45

. 

Oswiadczenie powyzsze stanowi dow6d, ze posiadajqce mieszczanstwo 
jeleniog6rskie, podobnie jak burzuazja w. calych Niemczech, po uzyskaniu 
pierwszych liberalnych koncesji uznalo rewolucj� za zakonczonq i z oba
wy przed ludern, przed robotnikami, rzemieslnikami, chlopami i demo
kratycznie nastawionym drobnomieszczanstwem zawarlo sojusz zaczepno
-odporny z reakcjq. Dowodzi ono r6wniez, ze ludnosc pracujqca J eleniej 
G6ry byla niezadowolona z dotychczasowych rezultat6w rewolucji i usi
lowala jq kontynuowac. 

Oceniajqc wypadki z dnia 5 maja nalezy pami�tac, iz dzialo si� to 
w okresie wybor6w, a trzej aresztowani wybrani zostali wczesniej elek
torami. Dlatego w pelni sluszne jest �6zniejsze stwierdzenie Scholtza, 
ze nigdzie indziej reakcja „nie wystqpila tak szybko i tak prowokacyj
nie, jak wlasnie w tym powiecie" 46

• 

Demokracja powiatu jeleniog6rskiego okazala si� jednak dostatecznie 
silna, aby przeforsowac w wyborach 8 maja swoich kandydat6w na 
posl6w i zast�pc6w. Mimo wszelkich wysilk6w przeciwnik6w uzyskali 
oni zdecydowanq wi�kszosc, a przesqdzila o tym postawa �lektor6w 
chlopskich. Zdaniem Wandera, ? sile partii demokratycznej zadecydowala 
postawa gmin wiejskich, wi�kszosc zas uzyskana przez demokratycznych 
kandydat6w wystawia powiatowi chlubne swiadectwo polityczne 47

• 

Tak bylo niewqtpliwie. Kampania wyborcza w Jeleniog6rskiem, 
pierwsza, do kt6rej uprawniona byla i w kt6rej uczestniczyla wi�kszosc 
m�zczyzn, okazala si� szkohi walki klasowej, przyczynila si� do wy
jasnienia postaw politycznych i wzrostu uswiadomienia politycznego. 
W szczeg6lnosci ludnosc wiejska opowiedziala si� w zdecydowanej wi�k
szosci za demokracjq, a w wypadku Schlöffela - za republikq. Duze za
slugi polozyl na tym polu Wander, kt6ry - jak zobaczymy - sam prze
szedl wtedy proces szybkiego dojrzewania politycznego. 

W swych rozwazaniach politycznych Wander zawsze staral si� 
uwzglE;dniac podstawowe tendencje rozwojowe splecz�twa. Oceniajqc 
europejskie ruchy narodowe i walk� klasowq w Niemczech wychodzil 
z zalozenia, ie „nadszedl obecnie czas, w kt6rym wsr6d narod6w obu
dzila si� swiadomosc narodowa i poczucie jednosci" 48• Z tych pozycji 
ocenial tez sprawy p o 1 s k q i w l o s k q. Oswiadczal, ze wszystkim 

45 „Schlesische Zeitung", nr 106, 7 V 1848, s. 1181-1182.
46 S c  h o 1 t z, op. cit., s. 5-6; por. ,,Schlesische Chronik", nr 43, 3 VI 1848,

s. 187.
47 Fr e i, op. cit., s. 42. ·
48 Wa nd e r, Unsere Gegenwart ... , s. 485-487. Kolejne cytaty zaczrerpni�te ·

zostaly r6wniez z tego artykulu. 
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narodom przysluguje prawo do samostanowienia i obowiqzkiem kazdego 
post�powego czlowieka jest popierani_e ruch6w narodowowyzwolenczych. 
W zwiqzku z tym wskazywal na fakt, ze ucisk narodowy hamuje nie 
tylko rozw6j narod6w' uciskanych, lecz r6wniez i uciskajqcych. ,,Wolnosc 
zadnego narodu nie jest pewna, jak dlugo nie ma wolnosci dla wszyst
kich''. 

Wander popieral walk� wyzwolenczq narodu polskiego. Gh;boko po
ruszyl go konflikt zbrojny i militarne zdlawienie polskiego ruchu wyzwo
lenczego w Wielkopolsce. ,,Bracia - Polacy i Niemcy padli w wielo
tygodniowej walce". Wander pü�tnowal przy tym niemieckq liberalnq 
burzuazj�, kt6ra zwalczala or�zem narody walczqce o swq niezaleznosc. 
Poprzednio czynili tak panujqcy. ,,Czyz kazdego, kto gl�boko i gorqco 
kocha sw6j nar6d, nie musi przenikac gl�boki b61, -gdy widzi, ze dqzqc 
samemu do jednosci i niezawislosci, z broniq w r�ku dlawi si� podobne 
dqzenia innych narodowosci na wschodzie i poludniu?" Wander zdawal 
sobie wtedy spraw�, ze tzw. liberalowie chcq ze wzgl�d6w klasowych 
wolnosci dla siebie i swych cel6w, usilujq natomiast zdlawic wolnosc 
innych. 

18 V 1848 r., w dmu otwarcia parlament.u fmnkf�croiego, odbylo si� 
w Cieplicach wazne zebranie polityczne. Z inicjatywy Wandera zgroma
dzila si� tarn wi�kszosc elektor6w powiatu w celu uzgodnienia linii po
st�powania posl6w i opracowania dla nich odpowiednich zalecen. · Na 
zebraniu obecny byl m. in. Elsner, kt6ry bezposrednio odebral instrukcje 
wyborc6w. Sehlöffel byl juz wtedy we Frankfurcie. W zwic1zku z opra
cowywaniem projektu adresu kierowaneigo do niego doszlo do zasad
niczej dyskusji. Liberalna reakcja usilowala z „jezuickq przebieglosciq" 
skr�powac Schlöffelowi r�ce przez umieszczenie zqdania, aby we Frank
furcie trzymal si� z dala od wszelkich tendencji republikanskich. Zda
niem autor6w projektu dqzenia republikanskie w kwestiach ustrojo
wych doprowadzic by mogly do powaznych tarc, a nawet do wojny 
domowej. Liberalowie poniesli kl<:sk�, gdyz ich projekt zostal odrzucony 
znaczmi wi�kszosciq glos6w. iPrzyczynil si� do tego w duzym stopniu 
Wander, kt6ry (podobnie jak wielu innych �6wc6w) stwierdzil, ze lud
nosc powiatu wybrala znacznq wi�kszosciq glos6w Schlöffela wlasnie 
z powodu jego republikanskich przekonan 49. Zebranie cieplickie zasluguje 
wlasnie dlatego na specjalnq uwag�, poniewaz demokratyczni elektorzy 
powiatu jeleniog6rskiego zaj�li na nim jednoznacznie republikanskie 
pozycje� 

49 Por. AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 34, list Wandera do Elsnera,

3 VI 1848; ,,Der Sprecher. Ein Blatt für Stadt und.Land", nr 6, 22 vrr 1848, s. l; 

,,Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 21, 25 V 1848, s. 44()-441. 
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Na t0mawia;nym �ebra1niu przedstaw'iiono r6wmez pew.ren znamienny 
i unikalny projekt. Mianowicie zaproponowano, aby wyslac do Berlina 
na koszt powiatu zast�pc� posla Wandera, kt6ry mialby na mieJscu 
wspomagac radq Elsnera w kwestiach dotyczqcych powiatu jeleniog6r
skiego. Zebrani odrzucili zastrzezenia, iz koszt pi�cio- czy szesciomie
si�cznego pobytu Wandera w Berlinie bylby dla powiatu zbytnim cif;
zarem. R6wniez obiekcje wysuwane przez samego zainteresowanego, iz 
mogq powstac trudnosci z uzyskaniem przez niego ur lopu i uregulo
waniem sprawy zast�pstwa w szkole, nie przekonaly zgromadzonych 50• 

Wyniki zebrania i przedstawione tarn projekty, jak r6wniez protest 
zebranych przeciw powrotowi do kraju pruskiego nast�pcy tronu spot
kaly si� z ostrym sprzeciwem feudalnej i liberalnej reakcji. Dzika na
gonka, jakc:1 rozp�tano, skierowana byla gl6wnie przeciw Wanderowi, 
kt6rego oskarzono o zorganizowanie tajnego zebrania. Aby podburzyc 
przeciwko niemu i jego przyjaciolom ludnosc pracujc:1cc:1, rozpowszech
niano pogloski, jakoby na wspomnianym zebraniu uchwalono opodatko
wanie mieszkanc6w powiatu. Kolportowano tez pogloski o rzekomym za
stqpieniu Elsnera przez Wandera bc:1dz o powierzeniu temu ostatniemu 
funkcji sprawozdawcy poselskiego. W oswiadczeniu prasowym Wander 
odrzucil te oszczerstwa, przytaczajqc argumentacj� projektodawc6w, ze 
w wielu sprawach dotyczqcych interes6w powiatu obecnosc w Berlinie 
zast�pcy posla bylaby bardzo pozyteczna 51• Projekt byl wi�c wyrazem. 
zaufania przedstawicieli demokratycznie myslqcej cz�sci ludnosci powiatu 
do fachowych wiadomosci i politycznej odwagi Wandera, a jednoczesnie 
przejawem wiary, iz Wander u boku Elsnera moze w Zgromadzeniu Na
rodowym przyczynic si� wydatnie do poprawy jej sytuacji ekonomicznej 
i spolecznej. 

Oswiadczenie Wandera dalo jego wrogom nowy pow6d do atak6w. 
Usilowano go m. in. skompromitowac przez wysuni�cie zarzutu, jakoby 
to on byl sprawcc:i aresztowania Scholtza. Ale sam Scholtz zdementowal 
te plotki 52• Mimo nieustajqcej nagonki 2 czerwca ü4bylo si� kolejne 
zebranie, tym razem elektor6w z Jeleniej G6ry. 0 jego przebiegu nie 
nam nie wiadomo. Wander mimo natarczywych nalegan i prowokacyj
nych pytan zachowal w tej sprawie calkowite milczenie 53. 

Walka polemiczna prowadzona w tym czasie wskazuje, ze reakcja 
przeszla do ofensywy, a prowadzona przez nic:1 propaganda zdobywala 
coraz wi�ksze wplywy. Na ten okres przypada tez ostateczne przejscie 

50 „Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 21, 25 V 1848, s. 440-441.
51 Tamze, nr 22, 31 V 1848, s. 462, nr 23, 8 VI 1848, s. 486.
52 Tamze, nr 28, 11 VII 1848, s. 608. 

s3 Tamze, nr 25, 21 VI 1848, i ost. numery. 
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wplywowego pisma „Bote aus dem Riesengebirge" do obozu reakcji 54
• 

Wander stwierdzal, iz nowym elementem w zyciu politycznym jest fakt 
istnienia reakcji. ,,Spaceruje ona sobie teraz po ulicach, wyziera z oczu 
i okien, bije brawo w teatrach, robi plany na przyszlosc i wkupuje 

si� do wszystkich gazet: choc tak wierzc:1ca, zaprzecza juz. temu, ze 
18 i 19 marca miala miejsce rewolucja i nazywa jc:1 zbiegowiskiem ga
wiedzi" 55

• W liscie do Elsnera pisal Wander, ze jesli chodzi o Jelenic} 
Gor�, to reakcja ma juz zwyci�stwo w kieszeni. Optymistyczniej ocenial 
sytuacj� polityczrni na wsi, gdzie - jak si� wyrazil - widac wi�cej 
rozsc:1dku 56

• Opinia ta pokrywa si� z ocenc:1 zawartc:1, w p6zniejszej kores
pondencji z Wroclawia, jaka ukazala si� na lamach „Neue Rheinische 
Zeitung". Czytamy w niej m. in., ze szczeg6lnie na wsi slc:1skiej rozwija 
Sli� silnia swiadomosc poli. ty'C'zna, k:t6ra opada 'Il!a dc:1zeniaich mas wp�dzi 
do grobu zar6wno feudalne, jak i „urz�dniczo-policyjne oraz burzuazyjne 
porzc:1dki" 57

• 

Na uwag� zasluguje i to, ze Wander nie ogranicza si� do stwierdzenia 
faktu usadowienia si� reakcji na mocnych pozycjach, lecz r6wniez wy
jasnia przyczyny tego faktu. Wskazuje tu na liberalnc:1 burzuazj�, kt6ra 
spelnila rol� ,,zaprz�gu przy triumfalnym rydwanie reakcji". Za drugq 
przyczyn� uznaje ograniczenie si� do zerwania „chwastu''. jedynie 
z wierzchu, a pozostawienie „korzeni" 58

• Slusznosc tego rozpoznania 
umacniala si� w Wanderze z miesic:1ca na miesiqc coraz bardziej. 

W omawianym okresie Wander rozwinc:1l ozywionq dzialalnosc zmie
rzajqcq do uwolni�nia Scholtza, Martina i Sachsego. Staral si� przy 
tym wyzyskac swoje stanowisko zast�pcy posla. Z jego korespondencji 
z Elsnerem wynika, ze dostarczyl mu nie tylko potrzebnych argument6w 
i dokument6w, ale wr�cz zmusil go do wystc:1pienia w Zgromadzeniu Na
rodowym w sprawie Scholtza 59

• Martin i 1Sachse zostali zwolnieni z aresz
tu juz 3 czerwca. 

54 Tygodnik, zalozony w 1812 r. W 1847 r. osiqgnql naklad 5500 egzemplarzy. 
W 1849 r. ukazywal si� dwa razy w tygodniu. 

55 W a n  d e r, Unsere Gegenwart ... , s. 489. 
56 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 34, list Wandera do Elsnera, 3 VI 1848.
57 „Neue Rheinische Zeitung", 17 VI 1848; por. W. Sc h midt, Wilhelm Wolff 

als Redakteur der „Neuen Rheinischen Z�itung" 1848/49 (Zeitschrift für Geschichts
wissenschaft, 1964, z. 6, s. 604-605). 

58 W a n  d e r, Unsere Gegenwart ... , s. 489-490. 
59 Interpelacja w tej sprawie, zgloszon_a przez Elsnera w dniu 3 czerwca, oma

wiana byla na 10 posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Czytajqc odpowiedz 
Elsnera na oswiadczenie ministra sprawiedliwosci odnosi si� wrazenie, ze Elsner 
nie wzic=il sobie tak bardzo do serca tej sprawy, jak by sobie tego z zasadniczych 
wzgl�d6w zyczyl Wander. Por. St�nographische Berichte über die Verhandlungen 
der zur Vereinbarung der preußischen Staats-Verfassung berufenen Versammlung, 
Berlin 1848, s. 92-93, 106-107. Zob. tez AP, Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 35-
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Pod koniec maja demokraci skoncentrowali swojq uwag� na sprawie 
wydawania wlasnego pisma. Planowano to juz od konca kwietnia, a roz
w6j sytuacji uczynil wreszcie z tego rzecz nie cierpiqcq zwloki. Od czasu 
przejscia „Bote aus dem Riesengebirge" do obozu liberalnej reakcji 
demokraci pozostali bez organu prasowego i. nie mieli prawie zadnej 
mozliwosci oddzialywania na opini� publicznq w _sensie demokratycz
nym, jak i publicystycznego zwalczania reakcji. iPonadto szereg abonen
t6w zrezygnowalo z prenumeraty wroclawskich igazet demokratycznych„ 
natomiast przybylo abonentow prasy reakcyjnej 60• 

Jak nieodzownie potrzebny byl demokratom wlasny organ prasowy „ 
przekonali si� oni z koncem maja. Gdy 22 tego miesiqca ogloszono ocze
kiwany z takq tE:sknotq projekt konstytucji, odrzucili go nie tylko de
mokraci, lecz nawet konstytucjonalisci. Przyznawal on eo prawda bur
zuazji znaczne prawa w zakresie wsp6ldecydowania w rzqdach, ale lu
dowi nie dawal niczego 61• Elsner zwr6cil si� wtedy do W andera z prosbq
o dosta�czeane mu (kilku rezolucjii, w kt6rych 'ludJnosc wdlejska po:wiait6w 
J elenia G6ra i Swierzawa odrzucalaby projekt. Wander nie byl w stanie 
21adoscuczynic tej prosbie, gdyz ludnosc wiejska nie mogla tak szybko 
zorientowac siE: w antydemokratycznym charakterze projektu konsty
tucji, demokraci zas nie mieli srodk6w umozliwiajqcych przeprowadzenie 
kampanii uswiadamiajqcej 62. Do obalenia projektu potrzebna byla akcja 
masowa, nieliczne podpisy pod paru rezolucjami nie mialyby zadnego 
znaczenia. 

17 VI 1848 r. uka21al siE: wreszcie pierwszy numer „Der Sprecher"
> 

tygodnika demokrat6w powiatu jeleniog6rskiego 63. Wydawcq pisma byl 
wlasciciel drukarni w J eleniej G6rze, M. Rosenthal, umiarkowany demo
krata. Do grona wsp6lpracownik6w zaliczali siE: przede wszystkim Wan
der, malarz Elsner, dr John i nauczyciel Conrad. •WiE:kszosc artyk.ul6w 
ukazywala siE: pod pseudonimem. Poczqtkowo dominowala w pismie 
tendencja do ,,"zdemokratyzowanej" monarchii, stoJ?niowo zacz�ly jednak 
przewazac akcenty zdecydowanie demokratyczne. \Ale proces ten przy
pada na okres p6zniejszy, nie obj�ty juz. tematykq niniejszej pracy. 

37; ,,Der Bote aus dem Riesengebirge", nr 24, 15 VI 1848, s. 502; ,,Neue Rheinische 

Zeitung", nr 8, 8 VI 1848. 
60 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 130, list E. A. Kudrassa do Elsnera„

8 VII 1848. 
61 DZA Merseburg, Rep. 77, Tit. 507, nr 3, t. 2, k. 249-250, sprawozdanie Re

jencji Legnickiej dla ministra spraw wewn�trznych, 27 V 1848; por. ,,Schlesische 

Chronik", nr 41, 26 V 1848. 
62 AP Wroclaw, Akta dra M. Elsnera ... , k. 36, list Wandera do Elsnera, 3 VI 

1848. 
63 „Der Sprecher". Ein Biatt für S\adt und Land. Ein Wochenblatt. Herausge

ber: M. Rosenthal,. Buchdruckereibesitzer. Pismo to ukazywalo si� jeszcze w 1850 r. 
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DER KAMPF DER DEMOKRATEN DES KREISES JELENIA GÖRA UM DIE 

WEITERFtlHRUNG DER· REVOLUTION VON APRIL - JUNI 1848 

Nach dem 20. März begann die zweite Etappe der Revolution. Sie reichte bis 
Ende Juni. In dieser Zeit erreichte der Klassenkampf im Kreis Jelenia G6ra eine 
neue Stufe. Die Demokraten, besonders die revolutionären Demokraten erweiterten 
dabei ihren Einfluß. 

Die Demokraten errangen bei den Urwahlen am 1. Mai einen großen Erfolg. 
Die demokratisch gesinnte Bevölkerung des Kreises brachte den Gutsbesitzern 
und der liberalen Bourgeoisie eine empfindliche Niederlage bei. Sie entsandten 
den Republikaner K. F. W. Sehlöffel in die Frankfurter und den Demokraten Mo
ritz Elsner in die Berliner Nat,ionalversammlung. Karl Friedrich \:Vilhelm Wander 
wurde als Stellvertreter Elsners gewählt. 

Die Liegnitzer Regierung, unterstützt von den Feudalen und der Hirschberger 
liberaler1 Bourgeoisie, verhaftete die Führer des städtischen Proleta..:-iats, um so 
den Einfluß der Demokratie mit Gewalt zu brechen. Mit der Verhaftung der 
Führer der revolutionären Demokratie gewannen die verräterischen Liberalen an 
Einfluß. Sichtbarer A�sdruck dafür war, daß der „Bote aus· dem Riesengebirge" 
in das Lager der Kontrrevolution überging. 

Die Demokraten entfalteten trotz Reaktion und Terror auf den verschiedensten 
Gebieten eine große politische Aktivität. Am 17. Juni erschien die erste Nummer 
des „Sprechers". Von nun ab verfügte die Demokratie des Kreises über ein eige
nes Presseorgan. 



RYSZARD ERGETOWSKI 

0 KORESPONDENCJI AUGUSTA MOSBACHA 

Sledzqc zycie i dzialalnosc Augusta Mosbacha, wroclawskiego historyka 
z XIX w., eo ikroik musimy si� potykac o pokazne wyrwy materia
lowe, kt6re w znacznej mierze utrudniajq zbudowanie pelnej, nie obar
czonej wqtpliwosciami czy niedopowiedzeniami jego biografii. Do waz
niejszych z zachowanych dokument6w zwiqzanych z postaciq naszego 
historyka nalezy zaliczyc urz�dowe zapiski dotyczqce jego studi6w w Uni
wersytecie · Wroclawskim i akta odnoszqce si� do staran o uzyskanie_ 
doktoratu w Uniwersytecie Jenenskim, nastf:pnie zasoby wyjasniajqce 
rol�, jakq odegral w Towarzystwie Literacko-Slowianskim, wreszcie 
swiadectwo zgonu 1. 

Te ubogie archiwalia walnie uzupelniajq listy skreslone r�kq A. Mos
bacha. Nie ma ich wiele; zawierajq jednak niejeden „przypisek" do zycia 
i prac uczonego. Niestety, epistoly adresowane do niego nalezq do wy
jqtk6w. Mosbach nie zyw�l ku nim zadnego sentymentu. Darl je na 
strz�pki, sporzqdzal z nich zakladki do ksiqzek lub notowal na ich od
wrocie bibliograficzne zapiski. 

Skoro sama postac A. Mosbacha i jego prace pozostawaly przez znacz
ny okres poza kr�giem zainteresowan badaczy, pr�to nie dziwnego, ze 
r6wniez i jego epistolarna puscizna zostala rozproszona i nie byla publi
kowana. Druku dostqpily jedynie dwa listy do W. Hanki w zbiorze 

1 Do ustalenia fakt6w biograficznych A. Mosbacha sluz� archiWalia Uniwer

sytetu w Jenie ogloszone przez 0. Feyla: Materialien zum Polen-Konnex der Uni

versität Jena im 19. Jahrhundert (Wissenschaftliche Zeitschrift der F. Schiller Uni

versität JenaiThüringen, Jena 1958/59 H., nr 4/5, s. 545); dokumenty: Archiwum 

Uniwersytetu Wroclawskiego, sygn. B I h. 62, Album mit der Zeugnis der Reife 

in der Philosophischen Facuität inscribirten Studenten 1811-1884 wraz z Allge

meines Studenten Register Philosophische Facultät, Vol. VI, 1837-1839; Archiwum 

Urz�du Stanu Cywilnego PRN m. Wroclawia, Sterben Haupt Register, nr 5123, 

Standes Amt I Stadt Breslau; Archiwum Literatury Muzeum Narodowego w Pra

dze, ms. sygn. 2465 IX B. 16, Towarzystwo Literacko-Slowianskie. Protokoly 1836-

1844. 
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wydanym przez W. A. Francewa, jeden list do F. L. Celakovskieigo opu
blikowany przez F. Bilego, kilka pism do K. Szajnochy w kodeksie 
obejmujqcym korespondencj<:; lwowskiego historyka ogloszonym przez 
H. Barycza oraz fragment listu adresowanego do W. A. Maciejowskiego,
kt6ry ukazal si<:; z inicjatywy J. Bartoszewicza w „Dzienniku Warszaw
skim", przedrukowany z kolei w „Czasie" 2

• 

W wyniku kwerend ustalono istnienie 84 list6w pisanych przez 
A. Mosbacha i szereg adresat6w, z kt6rymi uczony korespondowal, lecz
Iisty pisane do nich nie zachowaly si<:;. N alezaly do nich dokumenty
epistolograficzne zlozone w Bibliotece Narodowej w Warszawie, kt6re
splon<:;ly w czasie ostatniej wojny. Pochodzily one :Ze zbioru autograf6w
dawnego Muz.eum w Raperswilu i obejmowaly listy do Leonarda Chodzki,
Artura Wolynskiego, Karola Wil�a i nieznanego adresata. Tresc tych
przekaz6w jest nieznana. Na�<:;pnie przepadly duze zespoly zgromadzone
w redakcjach takich czasopism, jak: ,,Tygodnik Literacki" (poznanski),
,,Gazeta W. X . .Poznanskiego", ,,Czas" (krakowski), ,,Biblioteka Warszaw
ska", ,,Nadwislanin". Wreszcie listy adresowane do os6b prywatnych: .
Leszka Borkowskiego, Antoniego Lesznowskiego, Kazimierza Wladyslawa
W 6jcickiego, Bronislawa Zaleskiego, Lucjana Siemienskiego, Wincentego
Pola, Wojciecha Manieckiego, Jana Szlachtowskiego, Juliusza Starkla,
J6zefa Lepkowskiego, Mieczyslawa Mierzynskiego, Floriana Ceynowy,
Jana Ernesta iSmolera, Juliana Bartoszewicza, J6zefa Kazimierza Pleban
skiego, Kazimierza Szulca, Henryka Wojciecha Kallenbacha, Konstantego
Zupanskiego, Romana Zmorskiego, Piotra Dahlmanna, Teofila Lenarto
wicza, Waleriana Kalinki, Leona Franciszka Wegnera, Kazimierza Kra
sickiego i Okulickiego.

W odnalezionych w Muzeum Narodowym w Krakowie tekach A. Mos
bacha znajduje si<:; kilka list6w pisanych do niego. Ocalaly jedynie te, 
kt6re posiadaly charakter kwerend. Wlqczone do notatek stanowily ich 
uzupelnienie. Jest ich l;aledwie 4, i to niekt6re Sq uszkodzone przedar
ciami. Dwa z nich wyszly spod r<:;ki Aleksandra Przezdzieckiego, jeden 
pochodzi od Ernesta Gotfryda Wilhelma 1Strehlkego i jeden ·od J 6zefa 
Lekszyckiego. 

Pewnym uzupelnieniem korespondencji A. Mosbacha jest kilka list6w 
pisanych przez wroclawskich student6w protegowanych przez niego wo-

2 Pisma k'Wiaczeslawu Hanki iz slawianskich zieml', wyd. W. A. Francew,

Warszawa 1905, s. 806, 807; Korespondence a zapisky Fr. Lad. Celakovskeho, wyd. 

F. Bily, t. IV, Praha 1933, cz. I, s. 90-91; Korespond.encja Karola Szajnochy, ze

bral, wst�pem i przypisami opatrzyl H. Barycz, t. I, Wroclaw 1959, s. 266, 267, 270,

323, t. II,_s. 207, 210, 324, 416. Wyjcitki z listu Augusta Mosbacha do autora Historii
prawodawstU? slowiaiiskich: ,,Dziennik Warszawski", 1852, nr 47, oraz 1,Czas", 1852,

nr 45.



342 R. Ergetowski

bec K. Szajnochy i A. Bielowskiego. Sq to pisma Stanislawa Maronskiego, 
Teodora Jakowickiego i Juliana Niemczewskiego. W zwiqzku z osobq 
A. Mosbacha pozostaje takze list Lucjana Siemienskiego polecajqcy go
Hipolitowi Skimboro�iczowi jako ewentualnego wsp6lpracownika „Prze
glqdu Naukowego" i list Kazimierza Krasickiego zwerbowanego przez
wroclawskiego historyka dla bibliotecznych poszukiwan podejmowanych
przez Augusta Bielowskiego.

Zasadniczy zrqb list6w A. Mosbacha stanowi zesp6l 30 autograf6w 
zgromadzonych w Bibliotece im. Ossolinskich we Wroelawiu. Sq to pisma 
slane do K. Szajnochy (7), A. Bielowskiego (18), W. K�trzynskiego (2), 
J. Szujskiego (3). Nast�pny eo do wielkosci zbi6r, obejmujqcy 14 list6w,
zachowal si� w Bibliotece Jagiellonskiej. w Krakowie. Nalezq do nich
epistoly przeznaczone dla ;J. I. Kraszewskiego (12), M. Bobrzynskiego (1),
K. J ablonskiego (1 ). Trzeci z wi�kszych zestaw6w, zlozony z 12 list6w,
posiada Biblioteka P1AN w Krakowie. Ich adresaci to: W. A. Maciejow
ski (4), A. Z. Helcel (6), J. Lekszycki (2). Archiwum Gl6wne Akt Daw
nych w Warszawie wsr6d material6w pochudzqcych z dawnego Archi
wum Przezdzieckich posiada 12 list6w przeznaczonych tlla Aleksandra
Przezdzieckiego i 1 do nieznanego adresata. iPozostale zespoly Sq mniej
liczne. Nalezq do nich listy pisane do W. Hanki (2), Fr. Celakovskiego
(1), F. Pafacki,eigo (2), J. E. Purky.niego (3), wszystkie ·zllozone w Mu-zeum
N.arodowym w Pradze. Nast�pnie 3 autografy adresowane do M. Perl
bacha odnaleziono w Archiwum Literatury Niemieckiej Akademii Nauk
w Berlinie. Archiwum PAN w Warszawie posiada 1 list do W. A. Macie
jowskiego, Biblioteka PAN w K6rniku 2 listy do W. K�trzynskiego i Bi
blioteka Narodowa w ·Warszawie 1 list do J. Peszkego.

Korespondencj� A. Mosbacha otwierajq dwa listy do W. Hanki pisane 
w 1841 r., a ,ziamy!ka jq ]ist pirzeslainy do J. I. Kms.zewskiiegio w 1877 r. 
Pomi�dzy pierwszymi listamj a nast�pnym z zachowanych (do K. Szaj
nochy 1852 r.) isthieje jedenastoletnia luka, kt6ra pochlon�la epistolarne 
pamiqtki wymieniane z przyjaci6lmi w okresie mlodzienczych' niepoko
j6w lat czterdziestych mi�liönego stulecia. Hose odnalezionych autogra
f6w w przekroju rocznym. waha si� od 2 do 5. Maksymalna liczba przy
pada na rok 1860 i wynosi 11 list6w. Zatem niezaleznie od strat (niekt6re 
lata w okresie od 1852 do 1877 r. Sq zupelnie puste) korespondencja 
A. Mosbacha nie byla zbyt cz�sta.

Listy A. Mosbacha posiadajq kilka dosc �atwych do uchwycenia zna
tndJon. Elementy osoiooste, utrizymane w tcmie poiufalym, wyist�pujq bardzn 
rzadko. Pewien odcien intymnosci pojawia si� jedynie w listach do „ko
chanego J 6zia" Lekszyckiego i cz�sciowo do W. A. Maciejowskiego. Tu 
.mozna znalezc nieco drobiazg6w z zy.cia osobistego wroclawskiego mi-
zantropa, troch� wiadomosci o zdarzeniach na terenie miasta i sporo 
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nowin z wlasnej pracowni, mieszczqcej si� w skromnych pokoikach przy 
ul. Odrzanskiej lub Garbarskiej. 

Na og6l jednak we wszystkich listach dominuje sucha rzeczowosc 
bibliograficznej informacji. Dzi�ki temu jednak stajq si� one doskonalym 
zwierciadlem naukowego warsztatu naszego historyka, ukazujqc ustalanie 
si� kilku zasadniczych linii jego zainteresowan. Biegly one ku rozleglym 
terenom mediewistyki, wydarzeniom wieku siedemnastego, zagadnieniom 
polsko-rosyjskim, epoce legionowej. Nie omijaly slowianskiej historii 
i folkloru, smialo wkraczaly do dziej6w polskiej literatury, a nawet ze 
smakiem i znawstwem osiadaly wsr6d leksyki. 

Tak zatem korespondencja prowadzona z A. Przezdzieckim, A. Bie
lowskim i K. Szajnochq stanowi zalqcznik do badan nad Kronikq wielko

polskq, nad pisarstwem Janka z Czarnkowa, nad zabytkiem o dziejach 
Piotra Wlostowica. Wymiana list6w z W. K�trzynskim to przede wszyst
kim zagadnienia zwiqzane ze sprawq unii lubelskiej i posrednictwo mi�
dzy osrodkiem k6rnickim a R. Roepellem. Kontakty z J. I. Kraszew
skim obj�ly kwestie rosyjskie i szeroko rozbudowanq wymian� poglqd6w 
na dzieje legion6w i pami�tniki odnoszqce si� do tej epoki. tqcznosc 
z J. Szujskim, A. Z. Helclem i M. Bobrzynskim nosi wyrazny stempel 
„literackich przysluzek". A. Mosbach wydobywal dla nich z miejscowych 
archiw6w, mimo - jak twierdzil - zazdrosnego skrywania przez G. A. 
H. Stenzla przed oczami naszych historyk6w, szereg odnoszc:1cych si�
do slqsko-polskiej przeszlosci dokument6w 3

• Niekt6re udawalo si� ko
piowac dopiero po dlugiej „lataninie", a gdy i to nie skutkowalo, A. Mos
bach uzyskiwal je przy pomocy „skromnej kolacyjki i paru kuf bawara".
Wsp6kzesni, zresztq chyba calkiem sfüsznie, uwazali go za znakomitego
archiwist� i encyklopedyst�. Stqd cz�sto zwracano si� do niego o rad�
w sprawie zr6del, uciekano si� do jego pomocy w kwestiach wqtpli
wych, kt6rej - na przek6r swej kostycznej naturze - nigdy nie skqpil,
zyskujqc opini� czlowieka „poczciwego" i uczynnego. Dla naukowc6w
niemieckich byl niezawodnym ekspertem spraw polskich, szukali zatem
u meg,o ·i!Ilformaicji o itriopionych pr.zez siebi,e ,po1anrl.kaoh ibqdz ocziekiwali
upewnien eo do poprawnosci swych interpretacji.

K�l'ka list6w do J. E. Pu!flkyn!iego i F. L. Ce'la'kov,sldego, wysylanych # 

okazjonalnie z racji imienin, Nowego Roiku czy pod:zJi�kowan za iksiqzki, 

3 Wr�cz przeciwmi opini� o G. A. H. St,enzlu wyrafal K. Szulc w swym liscie 
pisanym do A. Bielowskiego 12 IV 1853 r: ,,P. prof. Stenzel, obecny zarzqdca ar
chiwum, jest bardzo uczynny i pelen poswi�cenia dla rzeczy naukowych i jestem 
przekonany, ze gdyby kt6ry z ziomköw zechcial poswi�cic ze sto talaröw na po
krycie kosztöw odpisu, p. prof. Stenzel ch�tnie by si� postaral o dokladne kopie 
wszystkich tutejszych dokumentöw do historii polskiej si� odnoszqcych". Biblio
teka im. Ossolinskich we Wroclawiu, ms. sygn. 2432/II, t. IV, k. 280. 
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nie wychyla si� poza sztywne r.amy konwencjonalizmu. Dyktowane 
dystansem wynikajqcym ze znacznej r6znicy wieku (kiedy A. Mosbach 
byl studentem, zar6WIIl!o J. E. Purkyinie, jak i F. L. Celia�ov1ski naleze:Ji 
juz do rglosnych i uznanych slaw uniwersyteckich), mimo calej umow
nosci i skr�powania,, ukazujq jednak szczere przywiqzanie i szacunek 
zywiony do obu czeskich uczonych. 

Czasem w odmierzony, nieco. sztuczny tok zdan A. Mosbacha wkradal 
si� nagle ton gniewu. Autor porzucal w6wczas precyzyjnq logik� stoso
wanq w budowie swej narracji i jego pi6ro stawalo si� zamaszyste, by 
z pien,iackq swadq konstruowac piramidy impertynencji. J ego trudny, 
niezr6wnowazony charakter dawal raz po raz znac o sobie, kiedy z satys
fakcjq, cz�sto za urojone wobec siebie przewinienia, z irytacjq rzucal 
„grzeczne grozby". Tego rodzaju dysonans wkradl si� do korespondencji 
prowadzonej z K. Szajnochq, kt6ry narazil si� A. Mosbachowi obci�ciem 
jego „Korespondencji" w „Dzienniku Literackim" i odmiennq ocenq 
„.Przeglqdu Poznanskie,go" oraz „Gon.ca". Slowa urazy spadly r6wniez 
na J. I. Kraszewskiego, kiedy zbyt marudzil z odeslaniem przekazanego 
mu r�kopisu pt. Boleslaw Chrobr.y, nie m6wiqc juz o inwektywach, kt6-
rymi impetyk obrzucil F. Palackiego za udzial w katolickiej procesji i fa
woryzowanie „jaszczurczego plemienia" jezuit6w. Po wyparowaniu furii 
A. Mosbach poczynal zwykle zalowac swych wystqpien i prawie zawsze
uderzal w lament, w tony skruchy i przeprosin: ,,Co si� stalo, nie
odstanie, ale tusz� sobie, ze nieporozumienie, jakie zaszlo mi�dzy nami,
ulecialo z dymem a poszlo w niepami�c na · wieki wiek6w amen". Ko
respondenci przewaznie okazywali si� wyrozumiali i odpuszczali sw.ar
liwcowi jego nietakty, nadal prowadzqc z nim wymian� list6w.

Polszczyzna epistol A. Mosbacha jest na og6l poprawna i tylko spo
radycznie trafiajq si� w nich potkni�cia gramatyczne; bl�dy ortograficz
ne pojawiajq si� rzadko, choc w pracach r�kopismiennych mozna natknqc 
si� na „muzg" itp. ""'-

Sty l A. Mosbacha przez dosadnosc okreslen, przejrzystq i jasnq bu
dow� zdan sprawia, ze ·1ektura jego list6w pomimo naukowego pedan
tyzmu ich tresci nie jest nuzqca. Pismo swe utrwalal atramentem, kre
slqc zapis starannie i czytelnie, z reguly uzywal kart gladkich z papieru 
dobrze znoszqcego czas, wyjqtkowo podleg.ajqcego drobnym uszkodze
niom, jak np. w listach slanych do A. Przezdzieckiego. 

Korespondencja A. Mosbacha mimo iz znana jest jedynie w swej 
ulamkowej postaci, ukazuje jednak dosc dokladnie udzial wroclawskiego 
historyka w tw6rczych wysilkach wielu osrodk6w w kraju i za granicq. 
Widac, jak docieral do Poznania, Krakowa, Warszawy, Lwowa, K6rnika; 
podtrzymywal kontakty z Berlinern, Kr6lewcem, Budziszynem, Pragq, 
Dreznem i Paryzem. Zachow.ane listy ukazujq, jak na przek6r trudnym 
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warunkom, w jakich przyszlo mu dzialac (brak oparcia o naukowq in

stytucj�, skromne warunki materialnej egzystencji), swq wytrwalosciq 

i umilowaniem przedmiotu badan osiqgm1l to, ze kroczyl z gl6wnym 

nurtem naszej rozwijajqcej si� dziewi�tnastowiecznej historiografii, ze 

wnosil do niej sw6j udzial jako reprezentant polskiej nauki z peryfe

ryjnego w6wczas dla niej Wroclawia. 

'OBER DIE KORRESPONDENZ VON A. MOSBACH 

Da die Archivalien, die sich auf den wroclawer Historiker aus dem 4IX. Jh., 
August Mosbach, beziehen, sehr arm sind, spielem die ,von ihm geschriebenen Briefe 
beim Aufbau seiner Biographie eine wesentliche Rolle. Zerstreut in polnischen und 
ausländischen Bibliotheken blieben sie leider nur in Bruchstücken erhalten. Es 
fehlen dagegen an ihn gerichtete briefliche Überlieferungen, da er sie systematisch 
vernichtete. 

Festgestellt wurde das Bestehen von 84 Briefen an folgende Adressaten: 
K. Szajnocha (7), A. Bielowski (18), W. K�trzynski (4), J. Szujski (3), J. I. Kraszew
ski (12), M. Bobrzy:nski (1), K. Jablonski (1), W. A. Maciejowski (5), A. Z. Helcel
(6), J. Lekszycki (2), A. Przezdziecki (12), W. Hanka (2), F. L. Celakovski (1), F. Pa
lacky (2), J. E. Purkinie (3), M. Perlbach (3), J. Peszke (1), an einen unbekannten
Adressaten (1).

Persönliche Angelegenheiten treten in den Briefen selten auf. Ihren Inhalt 
bilden meistens sachliche Ratschläge und literarische Neuigkeiten. Seine Briefe 
sind deshalb für einen Forscher, der die Entwicklung des wissenschaftlichen und 
publizistischen Schrifttums von A. Mosbach verfolgt, eine wertvolle Quelle, wo so 
mancher Hinweis zu seinem Schaffen enthalten ist. Sein polemisches, oft sogar 
streitsüchtiges Temperament verursachte, daß die geführte Korrespondenz nicht 
selten mit einem unangenehmen Missklang endete. 

Festgestellt wurden auch Empfänger von Briefen, die nicht erhalten geblieben 
sind. Ein Teil dieser Schriftstücke ist im letzten Kriege vernichtet worden, andere 
wurden von den Empfängern selbst vernichtet. Dies bedeutet einen erheblichen 
Verlust für die Forschungen über die Entwicklung der polnischen Wissenschaft in 
Wroclaw im XIX. Jh. 



MISCELLANEA ZRÖDL OWE 

KAROL MALECZYNSKI 

KILKA NIE DRUKOWANYCH ORYGINALÖW SL\SKICH 
Z PIERWSZEJ POLOWY XIII WIEKU 

Slc:1sk nalezy do dzielnic polskich posiad.aj qcych najwi�kszq ilosc nie 
wydanych dokument6w z XIII w., nie m6wiqc juz o czasach p6zniejszych. 
Jesli dla Malopolski ostatnie trzy tomy wydawnictwa S. Kurasia po
trafily zebrac z terenu Malopolski zaledwie 18 nie drukowanych doku
ment6w z lat 1257-1300 (z oryg·nal6w i kopii), jesli dla Wielkopolski 
stosunek ten jest bodaj jeszcze mniejszy (z lat 1273-1299 z dokument6w 
Przemyslawa II wszystkie zostaly opublikowane, a z dokument6w to
kietka na 112 znanych zaledwie 4 nie zostaly ogloszone drukiem), to na 
Slqsku przeglqdni�cie pobiezne Regest6w slqskich z lat 1236-1300 wy-
kazuje p·okiaznq Uczb� 150 ocyginal6w nie drukowanych, tniie m6wiqc 
o kopiach. Do tego dodac trzeba pewnq liczb� dokument6w nie obj�tych
regestami. Mimo ze IV tom kodeksu znajduje si� w opracowaniu, a stop
niowo przygotowuje si� i dalsze, zniszczenia wojenne i wywiezienie ze
Slqska na Zach6d duzej cz�sci archiwali6w, zwlaszcza z Archiwum Pan
stwowego i archiw6w prywatnych, sprawily, ze o szybkim opublikowaniu
kompletu dokument6w slqskich do konca bodaj XIII w. niepodobna n_a
razie myslec. W tej sytuacji palc:1cc:1 staje si� potrzeba szybkiego uprzy
sh�pnienia drukiem przynajmniej zachowanych oryginal6w dioku�ent6w
slqskich do 1300 r. Rozpoczynamy wi�c publikacj� ich w formie :hiiscel
lane6w, zapoczqtkowujc:1c ich seri� obecnq publikacjq 6 nie drukowa
nych w og6Ie lub tylko z kopii dokument6w z lat 1236-1244; dalsze
b�dq oglaszane sukcesywnie.

Technika wydawnicza obecnie zastosowana zasadza si� na stosowanej 
dotychczas przez wydawc� w opublikowanych tomach Kodeksu dyplo
matycznego Slqska. J,edynie w zwic:1ZJku z mnozq;cq si� wciqz literaturq 
zaniechano pelnego zestawienia prac czy artykul6w traktujqcych o da
nym dokumencie, a zacytowano jedynie najnowsze czy najwazniejsze 
pozycje biblioigraficzne. 

J estem zmuszony powr6cic raz jeszcze do sprawy rzekomo ocalalych 
na Slqsku obszernych material6w niemieckich w zakresie przygotowy-
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wanego przez badaczy niemieckich Kodeksu slqSkiego. Ostatnio miano
wicie prof. Uniwersytetu Wiedenskiego dr H. Appelt recenzujqc trzeci 
z kolei tom mego Kodeksu dyplomatycznego Slqska 1 wyrazil ponownie, 
choc juz nieco w stosunku do dawniej�zych twierdzen zmodyfikowane, 
zdanie: ,,die vorliegende Ausgabe stützt sich, was die Kriegverluste 
betrifft auf die Materiialen der historischen Kommision für Schlesien" 1

. 

Sporadycznego korzystania z resztek zbior6w poniemieckich znalezionych 
w piwnicach gmachu przy ul. Szewskiej 49 niJgdy nie tailem, dajqc temu 
kilkakrotnie wyraz 3

• Nie Sq to jednak obszerne materialy, o kt6rych 
prof. Appelt mysli i kt6re po wojnie we Wroclawiu odnalezione _nie 
zostaly. Dla urnaocznienia, jak dalece zdanie prof. Appelta jest subiek
tywne i nie oddaje rzeczywistosci, pozwalam sobie podac nastE:pujqce 
zestawienie, ograniczajqc siE: z braku miejsca jedynie do CZE:Sci naj
wazniejszej, do oryginal6w. 

Ot6z w trzech tomach Kodeksu dyplomatycznego Slqska (Wroclaw 
1951-1964) zostalo ogloszonych ·z autopsji (wlasnej lub innych os6b) 35 
oryginal6w, z wydiaw,nJictwa Monumenta Poloniae paleographica Krzyfa
nowskiego bqdz z innych opublikowanych reprodukcji - 34 oryiginaly, 
z fotografii przechowywanych w zbiorach krakowskich ( obecnie w znacz
nej czE:sci r6wniez i we Wroclawiu) - 46 oryginal6w i wreszcie z frag
mentarycznych resztek zbior6w poniemieckich odnalezionych w podzie
miach gmachu przy ul. Szewskiej 49 - 12 oryginal6w. W sumie na 
127 pozycji opublikowanych na podstawie oryginal6w lub ich fotografii 
zaledwie 12 przypada na zbiory poniemieckie. Stanowi to niespelna 1010/o· 
materialu tego typu publikowane,go w trzech tomach Kodeksu. Czy 
mozna tedy m6wic, ze zbiory niemieckie stanowiq gl6wnq podstawE: jego 
publikacji? 

Nr 1 

11 czerwca 1237 

Henryk Brodaty, ksiqz� Slqska i Krakowa, zamienia z klasztorem 
w Trzebnicy karczm� we Wroclawiu zwanq birwerzsnik w zamian za 
roczny czyns,z 12 grzywien z mennicy wroclawskiej. Nadto pozwala tam
tejszym mniszkom w wypadkach specjalnie okreslonych bic monet� da 
wysokosci 1 grzywny jednorazowo miesi�cznie. 

1 Por. Erasmus VI/23-24/814; ,,Zeitschrift f. Ostforschung", II, 1953, s. 568 nn.;

Schl�sisches Urkundenbuch, hrgb. v. H. Appelt, t. I, Graz-Köln 1963, z. 1, s. VIII 

Wst�pu. 
2 Por. ,,Zeitpchrift f. Ostforschung", XIV, 1965, s. 552-555, zwlaszcza 554. 
3 Por. Kod. dypl. Slqska, t. I, s. X-XII, t. II, s. V, t. III, s. V; ,,Sob6tka", 

XIX, 1963, s. 406 nn., zwlaszcza 409; ,,Kwart. Rist.", LXXII, 1965, z. 1, s. 193-197; 

,,Zeitschrift f. Geschichtswissenschaft", XIII, 1965, s. 727-729. 
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A. Oryg. perga,minowy dobrze zachowany, liniowany atramentem. Pismo 
wyraine, kaligraficzne. Wymiary: szerokosc okolo 32 cm, wysokosc 19 cm,.
zakladka okolo 3 cm. Wroclaw, Archiwum Paftstwowe, sygn. rep.125, nr 46.*

Regest: a. R ege s t e n  nr 505; b. A p p e l t  H., Urkundenfälschungen d.
Klostfrs Trebnitz, Wroclaw 1940, s. 127, nr 49. 

Literatura: 1. B a  c h A., Gesch. u. Beschreibung d. Klosterstiftes Cisterzien
ser-Ordens in Trebnitz, Nysa 185Q, s. 53; 2. S c h u l t  e L., Kostenbluth, eine
rechtsgeschichtl. Studie, (Ztschr. f. Gesch. Schles. 1913, XLVII, s. 227); 3. N e  h
m i t z H., Besiegelung d. schles. Herzogsurkunden, Wroclaw 1939, s. 18; 4. K o d.
d y p l. S l q s k a, W1·oclaw 1964, III, s. XVIII, XXII. 

Dokument ten zar6wno wydawca R � g e s  t 6 w s l q s k i c h, jak. i Schul
te bez dowod6w uwazajq za falsyfikat; A p p e l t  H. (b, s. 127) slusznie tem'IL
zaprzecza. Pismo aktu jest zupelnie wsp6lczesne, (o czym por. przyp. a); trest
zgadza si�. z wiadomosd.ami wczesniejszymi o karczmie Birwechnik. Dane
Grilnhagena o skrobaniu dokumentu nalezy zaliczyc do nieporozumieft.
In a nomine domini amen. Nos Heinricus dei gratia dux Zlesie et 

Cracouie 1 notum facimus universis · presentibus et fu turis 2, quod cum 
exultaicione me.ntis et beni-gillO affoctu / prosequentes ad sust,entat.ionem 
sanctimonialium in Tribeniz 3 specialiter mense earum providentes, ut 
divinum servicium ibidem possit competeniterr- ,et secu.Tlius deo / exhiberi

J 

duodecim marcas argenti in pondere nostro omni anno super monetarios 
;iin Wratizlauia recipiendas racione cuiusdam taberne de Byruerzs/nik 4 

commutationis c�mtulimus iure perpetuo. Recipientes ab eis ipsam taber
nam, quam etiam simili iure· ad similme sustentacionem eisdem olim de
deramus. / Preterea ut fervar dev,odonis earnnden sepefatarum san.cti
monialium ad servicium dei amplior accendatur et anime nostre memoria 
pocio:r habeatur, / OO[IlJcess1i.mus ed.s, ut si qua,ndo pro piscibus b, ovis et 
caseis emendis ipse indiguerint numismatis percussura per totum an
nium de suprad.icta sulbs.tantia / inteT m01I1etaT'ios memoratos S€me1 in 
mense pondus unius marce argenti habeant et perpetuam percuciendi 
facultatem 5

• Ut autem hoc voluntarium / et benignum donum perpetuis 

Nr 1. a Pismo dokumentu przypisuje
fVIa l e c z y ft s k i  K. (4, s. XXII) wy-
stawcy . . 

b Litera i dopisa,,{a w formie posta
wienia kres�czki nad brzuszkiem w li
terze b A.

Nr 1. 1 0 tytulaturze Brodatego por. Ma l e  c z y ft s k i K. (4, s. XII). 
2 Promulgacj� t� spotykamy w sumie 11 razy na dokumentach Brodatego; por.

I b i d. s. XVIII. Dyktat przypisuje si� (1 b i d. s. XXIII) wystawcy.
3 Tj. klasztor cysterek w Trzebnicy, m. pow. na Slqsku. 
4 Karczma wroclawska Birwechnik wspomniana jest kilkakrotnie w dokumen

tach Brodatego dla klasztoru w Trzebnicy z r. 1203, 1208, 1218; por. K o d .. d y p l.
S l q s k a, I, nr 103, II, .nr 130, 193; o karczmie tej por. W e i s  s, Chronik d. Stadt
Breslau, Wroclaw 1888, 23; Ma l e  c z y ft s k i K., Dzieje Wroclawia do r. 1618„
Warszawa 1958, s. 47. 

s To swego rodzaju unikalne uprzywilejowanie klasztoru nie jest znane G r o -

de c k  i e m u R., Mincerze w wczesn-iejszym sredniowieczu polskim, Krakow 1921.

/ 
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temporibus perseveret, · presentes litteras de unici filii nostri Heinrici 
ducis Po'lonie 6 bona v,oluntaite fecimus oonscriibi / ,et si1gillis tarn 1I1Jostro 
quam eius communiri. Anno M°CC0XXX0VII0 tercio idus iunii in die 

beati Barnabe apostoli c. 

Nr 2 

28 wrzesnia 1239 

Henryk Pobozny, ksiqz� Slqska, Krakowa f (Wielko)polski, zatwierdza 
darowizrz,� Mikolaja i Stefana ze Skalic, uczynionq na rzecz klasztoru 
1-9 Henrykowie, a to dw6ch trzecich dziedzictwa, kt6re przyslugiwalo im 
obok pozostalych braci; darowizna ta zostala dokonana jeszcze za zyda 
sp. ksi�cia H enryka. 

A. Oryg. ·pergaminowy dobrze zachowany, w · kilku miejscach przez rdz�
splamiony. Pismo biegle, wyrobione. Wymiary: szerokosc okolo 12 cm, okolo 
12,7 cm, zakladka okolo 2 cm. Wroclaw, Archiwum Paiistwowe, sygn. rep. 84 nr 1. 

B. Kopia XIII w. w Li b e r  f u n d  a t. c l a u s· t ! i de H e  i n  r i c h o w.
Wroclaw, Archiwum Archidiecezjalne, sygn. Ks. Henryk. fol. 11v-12r. 

Druk: a. St e n z e  l G. A., Libe·r fund. cl. de Heinrichow, Wroclaw 1854, 
s. 30, wedlug b. (z odmiankami A); b. K s i � g a h e n r y k o w s k a, Poznaii
1949, s. 267, wedlug B. - regest; c. R e g e s t e n nr 542; - d. B r  e t  s c h n e i -
d e r  P., D. Gründungsbuch d. Klosters Heinrichau, Wroclaw 1929, s. 33-34
(tlum .. niemieckie ).

Literatura: 1. S chi l l in g F., D. Ursprung d. Deutschtums, s. 127; 2. M a -
l e c z y ii s k i K., Zarys dyplom<ityki, s. 19�, 224. 

A utentycznosc dokumentu nie byla nigdy kwestionowana. 

In a nomine domini nostri Ihesu Christi b amen. Quoniam procedente 

Nr 1 c Przez dwa poziome naci�cia 
przywieszone na sznurkach jedwabnych 
dwie piecz�cie Brodatego i Poboznego 
(Brodatego po prawej r�ce); reprodukcja 
i opis ostatnio P i e k o s i ii s k i F., Pie
cz�cie po lskie wiekow srednich, Krakow 
1899, nr 90. H i s t o r i a  Sl q s k a  PAU, 
t. III, tabl. 85, Krakow 1936; N e  h mit z H.

(3, s. · 18, 53). Przez naci�cia w pergami
nie przewleczone sq dzis dodatkowo po 
dwa sznurki jedwabne jasne, obci�te, nie 
wiadomo, w jakim celu. Przeciw aui� -
tycznosci piecz�ci i sposobowi ich przy
wieszenia nie podnosi Nehmitz zadnych 
zastrzezeii. 

6 Tj. Henryk Pobozny ks. Slqska i Wielkopolski w tym czasie. Brak swiadkow 
nie powinien razic, jako ze nie spotykamy ich na okolo 40°/o dokurnent6w Bro
datego. 

Nr 2. a W edlug slow autora K s i � -

g i h e n r y k o w s k i e j mial notariusz 
Konrad spisac ten dokument. Byloby to 
tedy pismo Konrada z Rokitnicy nota
riusza . i protonotariusza Pobozne.go. 

ldentycznego pisma nie spotykamy jed
nak ani na wspolczesnych dokumentach 
ksiqzqt wroclawskich, ani na dokumen
tach h�nrykowskich. 

b Xpi A.. 
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tempore facile oblivioni traduntur ea, que minus firmiter sunt memorie 
com / mendata 1, idciTco nos He:micus dei gratia deux Zlesie, Oracovie et 
Polonie 2 huic vicio volentes remedium adhibere c per scripturam / tarn 
presentibus quam futuris notificamus testimonium plenarie peribentes, 
quod quidam fratres de Skalic 3 NycoJJarus et 1Ste/ph:anus 4 sulb presenti,a 
illustris ducis Henrici felicis recordacionis patris nostri 5 de tribus parti
bus sue hereditatis, que eos / inter alios fratres contingebat, pro remedio 
animarum patris et matris et suarum beate d Marie et fratribus in e 
Hen/drichov 6 deo famulantibus duas partes possidendas eontulerunt. 
Tertiam vero partem pro viginti et VII marcis ar/genti Stephanus post 
acceptum sui f fratris habitum et religionis introitum eitlem domui ven
didit iure here/ditario possiqendam. Ita videlicet, ut de precepto et sta
tuto memorati patris nostri, nobis ad hoc accedentibus,/nullam de cetera 
ipse vel eius successores habeant f redimendi facultatem. In cuius rei 
ar1gumentum, ne quis / huic ccmtraction'i quodaim ausu iemeriario f audeat 
contraire, presentem paginam sigilli nostri mu/nimine duximus ·robo
randam. Huius rei testes sunt: comes Stephanus castellanus de Nemchy 7, 
comes / Boguslauus castellanus de Recen 8, comes Racslauus castellanus 
de Wratislauia 9, Albertus de Cartyn 10, Bertholdus / soltetus de Pylav 11 

Nr 2 c adhybere A. 

d Litera e na miejscu dziury w per
gaminie A. 

e W yraz in powt6rzony A. 
f Wyraz cz�sciowo splamiony przez 

rdz� A. 

Nr 2. 1 Arenga ta.ka nie jest znana na zadnym wsp6lczesnym dokumencie pol
skim i slqskim. 

2 Tj. Henryk Pobozny, ks. Slqska, por. wyzej nr 1, przyp. 6. 
3 Tj. Skalice, pow. Zqbkowice (Reumen), wspominane cz�sto w K s i � d z e 

h e n r y k o w s k i e j, Poznait 1946, s. 251, 254, 264-266, 268-269, 379; o dziedzicach 
Skalic por. Ma l e  c k i A., Ludnosc wolna ksi�gi h�nrykowskiej, (Kwart. Hist. 
V III, 1894, s. 405 nn.); T y m i e n i e  c k i K., Z dziej6w zaniku drobnej wlasnosci 
na Slqsku, (Ksi�ga 0. Balzera II, s. 624 nn.), Lw6w 1925; S c h i  l l i n  g F., D. Ur-
-sprung d. Deutschtums, s. 127, 305. / 

4 Por. poprzedni przyp. 

s B�dzie to Henryk Brodaty, por. wyzej nr 1, przyp. 1. 
6 Tj. klasztor w Henrykowie, por. ni:iej nr 3, przyp. 5. 
7 Stefan, kasztelan Niemczy, 1238-1250, moze identyczny ze Stefanem z Wierzb

na; por. S c h i l l i n g  F., ·D. Ursprung d. Deutschtums, s. 190, 334. 

s Boguslaw, kasztelan Ryczyny, wyst�puje bardzo cz�sto w dokumentach slq
skich w tej godnosci przed r. 1250; jest to najwczesniejsza o nim wzmianka; por.

R e g e s t e n, indeks s. v. 
9 Raclaw, kasztelan wroclawski, jest to najwczesniejsza o nim wzmianka; do 

r. 1250 cz�sto wyst�puje w dokumentach; por. I b i d. s. v.
10 Wojciech z Karczyna (pow. Strzelin) wyst�puje parokrotnie we wsp6lczesnych

dokumentach; por. I b i d: nr 530, 607, lata 1239-1243.
11 Pilawa otrzymala zezwolenie na lokacj� w r. 1230; por. H i s  t o r i a S Z q

s k a, I, cz. 1, s. 399; soltys Bertold nie jest skqdinqd znany. 
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t aliis quam plures. Actum dominice incarnationis anno M°CC0XXX0IX, 

IIII0 kalendas octobris g. 

Nr 3 

Gola (po 28 wrzesnia) 1239 

Henryk Pobozny, ksiqz� Slqska, Krakowa i (Wielko)polski, zatwierdza 

w posiadaniu klasztoru w H enrykowie las Rudno, darowany mu przez 

Konrada, notariusza ksiqz�cego, pozwala lokowac mi�dzy lasem Rudno 

a lasem Budzisz6w wies na prawie niemieckim i nadaje klasztorowi pelny 
immunitet ekonomiczny i sqdowy w tej wsi. 

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, pismo wyrazne, kaligraficzne, 
atrament ciemny, slady liniowania. Wymiary: szerokosc okofo 28 cm, wysokosc 
okolo 14,5 cm, zakladka okolo 2,5 cm. Wroclaw, Archiwum Archidiecezjalne, 
sygn. H enryk6w nr 7 1. 

B. Kopia XIII w. w Li b � r f u n d  a t i o n i s c l a u s t  r i de H e  n r i
c h  o w, tam:ie, sygn. Ksifwa henrykowska fol. 19v-2ov (niedokladna), r. 1240. 

Reprodukcja: a. S c h i l l i n g  F., D. Ursprung d. Deutschtums in Schlesien 
u. in Land Lebus, Leipzig 1938, tabl. 54 b; - regest: b. Re g e s t e n nr 538. 

Dokument jest wlasciwie �rugq ekspedycjq bqdz poszerzonym powt6rze
niem nadania Henryka z 26 czerwca 1239 (Re g e s t e n  nr 537), z kt6rym nasz 
posiada cale partie wsp6Zne (oddane petitem). Prawodopodobnie wydany przed 
samq smierciq Konrada (pisze dokument jeszcze 28 wrzesnia 1239, por. K s i t:
g a h e n r y k o w s k a, Poznaii 1949, s. 267). Przyczynq wystawienia drugiego 
dokumentu byla niewqtpliwie cht::c dok!adniejszego przedstawienia dziej6w lasu 
Rudno i wsi Jagielno, jak r6wnie:i dokladniejsze· okreslenie obowiqzk6w pod
danych klasztornych wobec opata. Nie ma podstaw do uwazania go za podfal
szowany (jak to czyni H. Loesch w notach r�kopismiennych do Re g e s t  6 w 
S Z q Sk i Ch). 

In a nomine domini amen. Acta mortalium sepe deperiunt nisi idoniorum 

virorum testimonio confirmentur 2, Hinc est quod nos Henricus dei gratia dux 

Nr 2. g Przez dwie dziurki w perga
minie na plecionych niciach jedwabnych 
czerwonych piecz�c Pobo:inego w bialym 
wosku. S t  e n z e l G. (a, s. 31) uwaza 
stempel tej piecz�ci za odmienny od 
zwyklego; wydawca R e g e s t 6 w S l q
s k i c h za normalny. N e h m i t z H., D. 

Nr 3. a Pismo dokumentu nie znane 
skq.dinqd, zapewne klasztornego pocho
dzenia. Z braku materialu por6wnaw-

Besiegelung d. schles. H�rzogsurkunde, 
s. 63 n., oswiadcza sit:: za sfalszowaniem 
tej piecz�ci (Nachschnitt). Rzeczywiscie 
rozmiary jej sq nieco wi<:ksze od innych 
egzemplarzy. Ale zalezy to moze od spo

sobu przechowywania i stopnia zsychania 
si<: wosku. 

czego, zachowanego we Wrodawiu, roz
strzygni�cie niemozliwe. 

Nr 3. 1 Noty dorsalne: r<:kq. XIII w.: privilegium de silva, que vocatur Rudno 

circa Bodsin; r�kq XIV/XV w.: iuxta montana Bohemie; r�kq XVII/XVIII w.:

Raschgrundt. 
2 Arenga ta w prawie doslown·ym brzmieniu powtarza sit:: w dokumencie 

z 26 czerwca 1239 na rzecz tegoz klasztoru. Poza tym nie spotykamy jej w doku.
mentach polskich. 
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Zlesie, Cracouie et / Polonie 3 talia volentes precavere, notum facimus universis
presentibus et futuris, quod dominus Conradus notarius noster 4 in nostra pre
sentia et bona nostra voluntate / contulit sancte Marie et domui de Heinrichow 5 

silvam, que vocatur Rudno 6 in quantitate quinquaginta mansorum magnorum, 
que est sita iuxta montana Bo/hemie inter presecam et semitam, que vadit ad 
ipsos montes, in latere habens silvam eiusdem claustri Budsin 7, pro suis peccatis 

et nostra gratia a fratribus in / Henrichow deo servientibus perpetuo possidendam. 

Ut autem racio huius donacionis manifestius notificetur sciendum, quod pater
noster felicis recordacionis incli / tus dux Henricus 8 olim eandem silvam Rudno 
dederat Ylico filio quondam Lupi 9 pro quadam commutacione. Sed postmodum 
Ylicus vendidit eam Mrosko / ni filio Predzlaj 10, post hec Mrosko vendidit eam 
domino Conrado. Sed quia idem Conradus antea villam suam Iagilno 11 in pre
sentia patris nostri eiusque vo / luntate et nostra promiserat claustro de Henrichow 
tali videlicet condieione, ut post mortem eius fratres de Henrichow dictam villam 

Iagilno possiderent. / Cum autem sepedictus Conradus mortis articulo appro
pinquaret in ultimo suo testamento coram nobis et nostris baronibus 

comite videlicet Stephano de WiT'b/no 12, comite etiam Theoderico de 

Nr 3. 3 Henryk Pobozny, syn Henryka Brodatego, 20 III 1238-9 IV 1241; por. 
p O l s. s l O w n. b i O g T a,l., IX, s. 404-405.

4 Konrad z Rokitnicy, notariusz i protonotariusz Poboznego, kanonik wrodaw
ski, proboszcz Lwowka; sm. po 28 wrzesnia 1239. Por. M a l e  c z y n s k i K., Zarys 
dyplomatyki polskiej, Wrpclaw 1951, s. 223-224; S a m  u Z s k i R., D. Zusammen
setzung d. Bresiauer Domkapitels, Weimar 1940, s. 150. 

5 Tj. klasztor w Henrykowie zalozony przez notariusz.a Brodatego Mikolaja; 
o fundacji por. K s i � g a h e n r y k o w s k a, Poznan 1949, wst�p.

G Las Rudno, dzis mi�jscowosc Rudnica; pow. Zqbkowice. Wspomniane jako ias
w r. 1239 i 1240, w r. 1263 jest juz wymieniona wies Rudno; por. Re g e s t e n
nr 547, 610. 

7 50 lan6w w Budzowie iasu ofiarowal klasztorowi Brodaty w r. 1228; por. 
Ks i � g a  he n r y k o w s k a, s. 249; Re g e s t e n  nr 336. Jeszcze w r. 1221 Brodaty 
polecil lokowac las o 50 lanach niejakiemu Menoldowi; por. K o d. d y p Z. S l q. s k a 
III, nr 254. Widocznie jed'!lßk Zokacja nie doszla do sku!,ku. 

s Henryk Brodaty, ksiqz'-: slqski 1201-1238; por. Po Z s. s l o w n. bio g r a f., 
IX, s. 401-404.

9 W r. 1243 wyst�puje Zi'-:C Ilika Dobes, w r. 1248 syn Ilika Piotr; por. Rege
s t e n  nr 607, 679. Czy jest on synem wyst�pujqcego w r. 1227 Wilka (Lupus) 1'ano
nika wroclawskiego, nie wiadomo. 

10 Mroczko, syn Przeclawa, skqdinq.d nie znany. Moz� identyczny z kt6ryms 
z kilku Mroczk6w wyst�pujq.cych wsp6-lczesnie w dokumentach; Mroczko, kasztelan 
Ryczyny, Niemczy i Krosna, zapewne r6zne osoby. Przypuszczalnie Mroczko byl 
wnukiem Jaracha z r. 1224. 

11 Niepewne. Albo Sarby, pow. Strzelin, albo Jagielno, pow. Strzelin; por. w tej 
sprawie B r  e t  s c hn e i d e  r P., D. Gründungsbuch d. Klosters Heinrichau, Wroc
law 1927, przyp. 129; K s i '-: g a h e n r y k o w s k a, s. 391. 

12 Stefan z Wierzbna swiadkuje na dokumentach slq.s�ich z lat 1209-1229; 

K o d. d y p Z. S l q s k a, II, nr 135, 180, III, nr 311; Re g e s t e n  nr 342. Bylo 
r6wnoczesnie kilku Stefan6w kasztelanami Boleslawca, Chelma, Glogowa, Legnicy, 
Niemczy. Czy nasz jest identyczny z kt6ryms z nich, nie wiadomo. 
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Sdh!1d[ov 13 ,et magistro Petro de fPlijs 14 cointulii.t vi.Uam fagflno ffüo 
soroT.i!s sue Boguzlao 15 et prlü 1ea dedii.t füidem de nostra bania / voluntate 
et consensu fratribus de Henrichow prefat�m silvam Rudno, Unde quo
niam sepedicti fratres habent et habere debent donacionem patris nostri 
in Budsin L0 

/ mansos magnos, voluntate nostra et ordinacione disponitur, 
ut in coniunctura earundem silvarum villa Tetonicalis nomine claustri 16 collocetur,
ita ut ipsuim claustrum / uno latere ville possideat silvam Budsin, altero Rudno. 

Ut autem iI').cole pretaxate ville liberius et uberius ad opus monasterii 
dicte domus de Heinrichow / valeant insudare, ob remedium animarum 
parentum nostrorum et nostre contulimus ipsis plenariam libertatem 
ab omnibus solucionibus cuiuscumque sint vocabuli, tamque / debitis 
quam indebitis, que a nostri ducatus incolis fuerint pro nostris expedicio-

nibus vel etiam quli.ibuisounque necessitatibus requisite. Ea tarnen racione, 
uf' solucd.oines v,el prio(ventus quos nrobrs prestare deberent, domino 
abbati vel eius vicario fideliter ad dicti monasterii opus representent pro 
eiusdem operis consummacione. Nullus ergo hominum / quemquam omnino

in territorio ville sepedicte audeat pro,vocare aut iudicare, nisi coram abbate

vel eius vicario pro quacumque caursa, quia hec amnia prenominato claustro / 
oollltuliimu,s pr.o sublevaicione mag.nie et ,novell!e paupertatis et ipsorum 
sumptuosi b monasterii consu�macion·e. Actum et datum anno dominice 
incarnationis M°C°C0 / X0X0X0IX0 , cum idem Conradus coram nobis 
et viiri1s prie:nominatis .in villa ,sua GoLa 17 ultimum suum te:stamentum 
coram pluribus curie nostre militibus et ministris confirmaret. / ut ergo

fratres de Heinrichow dictas silvas quiete possideant in futurum, hanc c cartam

sigilli c nostri munimine fecimus communiri d, 

Nr 4 

1241, Lubusz 

Henryk, biskup lubuski, za zgodq swej kapituly zezwala komesowi 

Mroczkowi lokowac Niemc6w w miejscowosci Sul�cin, zwalniajqc ich od 

b suptuosi A. 
c-c Oba wyrazy przeslonü:te sznur

kami jedwabnymi, na kt6rych wisi pie
cz�c. 

d Na sznurkach jedwabnych czerwo

nych uszkodzona (polowa) piecz�c Po
boznego; opis i reprodukcja por. wyze;, 

m· 1, przyp. c. 

13 Teodoryk z Szydlowa, osobistosc blizej nie znana. 

14 O Piotrze de Plys wspomina obszernie · K s i � g a h e n r y k o w s k a, Poznaii 

1949, s. 288-289. Plys to Bliz, pow. Wroclaw. 
15 Boguslaw, siostrzeniec Piotra, osobistosc blizej nie znana; wspomina o nim 

K s i � g a h e n r y k o w s k a, s. 288-289. 
16 Czyzby to byl dzisiejszy H enrykow, niepewne. 
11 Tj. Gola (Guhlau), pow. Dzierzoni6w, lub Golina, pow. Zqbkowice. 
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placenia dziesi�ciny wedlug zwyczaju polskiego, a lany soltysie i od 

czynszu, i od dziesi�ciny. 

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, jedynie u g6ry w dw6ch mie3-
scach ma dwa otwory. Pismo staranne, kaligraficzne. Wymiary: szerokosc oko
lo 40,6 cm, wysokosc okolo 12 cm, zakladka okolo 1,2 cm., Berlin, Gehei

mes Staatsarchiv, sygn. Templer nr 8*. 
Reprodukcja: a. Sc h i l l i n g  F., Ursprung u. Frühzeit d. Deutschtums in 

Schlesien, Leipzig 1937, tabl. 44; - druk: b. W o h l  b rü c k  S. W .. Gesch. d. 
Bistums Lebus, Berlin 1829, I, 67 przyp. (cz�sciowy); - tlum. niem. c. 
Sc h i l l i n g  F., D. Ursprung d. Deutschtums, s. 468; - regest: d. Re g e s t e n

nr 563. 
Literatura: 1. Br e i t e n b a c h  0., D. Land Lebus unter d. Piasten, Fürs

tenwalde 1903; 2. Sc h i l l i n g  F., D. Ursprung d. Deutschtums, 281, 240, 
przyp. 2014; 3. B r  e t  s c h n � i d e r  P., Studien über epigraphische u. heral
dische Denkmäler Schlesiens (Ztschr. f. Gesch. Schles., 1930, LXIV, s. 10). 

In a nomine eterni dei amen. Cum ea que a rationis tramite non dis
cordant effectu subsequente / compleri desiderantur, cum etiam iustis 
pentencium desideriis iuris racio facilem preberi p�rsua/deat assensum 1

• 

Eapropter nos H(enricus) dei gratia episcopus Lubucensis 2 utilitate et 
profectu ecclesie / nostre considenrantes una cum voluntate et consensu 
tocius nostri capituli, comiti Mrochconi 3 et / suis posteris .concessimus 
in Sul,eneh 4 Theutonioos locare quotqu·oit mansos in foto cir:eu:itu locare/ 
poteri't. Uiberantes homines dibi iure Theutonico locatos· ab exaccione et 
solutione decime, que / more Polonorum in campo solvitur 5• Pro decima 

Nr 4. a Pismo charakterystyczne, nie 
wyst�puje w znanych dokumentach bi
skup6w lubuskich z tych lat (S c h i  l

l i n  g F., D. Ursprung d. Deutschtums,
tabl. 34 ab, 43, 45, 51 b, · 52). Pismo doku
ment6w lubuskich jest dotychczas pa-

leograficzni� nie zbadane. Pewne sl(l.be 
analogie wyst�pujq w dokumencie Bo

leslawa z r. 1242 (Re g e s t e n  nr 591a), 
na kt6rym swiadkuje notariusz i k�no
nik lubuski Gerlach. 

) 
Nr 4. 1 Arenga ta, poza drobnq r6znicq incipitu (cum vota que a rationis ... ), 

powtarza si� doslownie w dokumencie Brodatego dla komesa Teodoryka z r. 1234; 
por. K o d. d y p l. Ma l o  p., I, nr 15. 

2 Henryk, biskup lubuski 1233-1248; por. W o h l  b rü c k  S. W., Gesch. d. 
Bist. Lebus, Berlin 1829, I, s. 66 nn. 

3 Czy j�st on identyczny z komesem Mrochko, figurujqcym parokrotnie na do

kumentach henrykowskich Henryka II (Re g e s t e n  nr 537, 610), czy tez z kaszte
lanem Krosna lub Niemczy i Ryczyny, nie wiadomo. Moze b�dzie synem Przeclawa 
i ojcem Przeclawa, por. wyz.ej nr 2, przyp. 10. 

4 Tj. Sul�cin (Zielenzig), m. pow. w woj. zielonogörskim. Jest to pierwsza 
wzmianka o tej miejscowosci; por. Sc h ill i n g F., (2, s. 290). 

5 0 dziesi�cinie swobodn�j por. Abra h a m  W., 0 powstaniu dziesi�ciny swo
bodnej, (Bibl. Warsz., 1891, IV, s. 146-180). 
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autem inos et 1nostr,i suooessoT,es de quo�iibeit mainso, cum / ,oensus solvetur, 
aoailp:i!emus qUJatuior menisura,s ainno,ne, duas si.J:i!gind.s et duas avieine, ex-/ 
ceptis mansis solthetorum, qui nec censum nec decimam solvent. Ut 
autem hec nostra libera et / voluntaria concessio plenum in perpetuum 
auctore domino robur firmitudinis obtineat, presens / proprium b docu
mentum sigilli nostri nostrique capituli impressione roboravimus. Actum 
in Lubus an/no domini M00C XLI0 presentibus Gerlacho preposito Lu
bucensi 6, Volurammo de/ca.no 7, Boruto soolastioo 8

, Nicolao ,aanioni1co eiius
dem edesie 9, VLostone oomite 10 et / alii1s multis s. 

Nr 5 

1244 

Nanker
-, 

dziekan i Wawrzyniec scholastyk wrodawscy jako s<:dziowie 

delegowani przez biskupa wroclawskiego Tomasza rozsqdzajq sp6r o dzie

si<:ciny ze wsi Glinka mi<:dzy opatem klas.ztoru P. Marii Na Piasku we 

Wroclawiu a wdowq po komesie Piotrze. 

A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, pismo wyrobione, choc wyraine
i kaligraficzne. Slady liniowania. Wroclaw, Archiwum Panstwowe, sygn. rep. 
55, nr 5*. 

Regest: a .. Rege s t  e n.nr 615. 

Nr 4. b Paleograficznie porm A. ciach pozostaly tylko po 4 dziurki okrqg-
c Po obu zapowiedzianych piecz<:;- le w pergaminie. 

6 Gerlach, proboszcz lubuski, zapewne identyczny z kanonikiem wroclawskim 

i bratem Mroczka z r. 1234 (R e g  es t e n nr 436; Sa m u l s k i R., D. Zusammen-. 
setzung d. Breslauer Domkapitels, nie zna takiego kanonika wroclawskiego). W la
tach 1242-1243 byl Gerlach r6wnoczesnie notariuszem Boleslawa Rogatki; por. 
M a l e c z y n s k i K., Zarys dyplomatyki, s. 225. 

7 Wolfram, kanonik lubuski w latach 1229-1236; jako dziekan znany tylko 
z tego dokumentu; por. R � g e s  t e n nr 344, 484; Sc h i l l i n g  F., D. Ursprung 
d. Deutschtums, s. 249.

� 8 Boruta (z imienia wnoszqc Polak), scholastyk lubuski, swiadkuje na dokumen-
tach z lat 1232-1244; por. Ri e d e  l, Cod. dipl. Brandenburgensis A. XIX, s. 1, 
nr 8, r. 1232; I b i d. s. 124, nr 1, r. 1241; I b i d. XXIV, s. 3, nr 5, r. 1244. 

9 Mikolaj, kanonik lubuski w latach 1241-1244; por. I b i d. A. XIX, s. 124, 
nr 1, r. 1241; XXIV, s. 3, nr 5, r. 1244. 

1
° Komes Wlost przypuszczalnie z rodu Lab<:;dzi6w, osobistosc blizej nie znana. 

Jakis Wlost swiadkuje na dokumencie H�nryka Poboznego dla komesa Teodora, 
wojewody krakowskiego z r. 1237; por. R e g e s t e n nr 497. 
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In a nom�Ille Ihesu Chr.isti b amen 1. Nos Nainlkerus decanus 2 de graitia 
ert Laurenit:iuis :siaolastkus 3 Wnat.islaulienses ,notum f1aieimu:s / univeT'sis 
presens scriptum inspecturis, quod cum fuissemus a domino episcopo 
T(oma) 4 Wratislauiensi iudices delegati inter dominum ab/batem sancte 
Marie in Wratislauia 5 et uxorem comitis Petri iam relicte 6 super qua
dam deC'ima cuiiusdam vlihle, que VO'ca/tur Glynka 7, que iind1ebite aib ipsa 
occupabatuT, medio tempor,e tal!is i:nterverrit 1oompositio quod ipsa oom
tissa omni iu/ri, quod super eadem decima habere se videbatur, penitus 

renuntiaviit coram noibis iud1ciibus peo:- nUJnitios suos fide dltg/nos iet nobis 
notos, ac demum per fratrem suum comitem Bertholdum filium Henrici 8 

coram domino custode Sdi/slauo 9 et Martino 10 canonicis Wratslauiensi
bus. In eud.us o:-e1i memoirtl.am fadum hoc pr:eseinti littere volru:imus oom
mendari, / ipsam sigillis nostris roborantes. Actum anno dominice c in
carnacionis M°CC0XL quarto ct. 

Nr 5. a Pismo dokum�ntu nie przy
pomina wsp6lczesnego, duktu dokurnen
t6w biskupich czy kapituly wroclaw
skiej. 

b Xi A. 
c Wyraz powt6rzony. 

d Przez 4 naci�cia w pergaminie 
dwa pasma nici jedwabnych po 2 pie- · 
::z�ciach. Za czas6w Büschinga wisialy 
one obie, za czas6w wydania R e g e
s t 6 W S l q S k i C h ocalala tylko piecz�c 
cJziekana Nankera. 

Nr 5. 1 Inwokacja ta powszechna wsp6lczesnie zar6wno w dokumentach bisku
p6w wroclawskich, jak i ksiqzqt slqskich. 

2 Nanker, dziekan wroclawski, tylko w tym jednym dokumencie; poprzednio 
1227-1235 1 XI kanonik; por. Sa m u l s k i R., D. Zusammensetzung d. Breslauer 
Domkapitels, s. 150; Sc h i l i i n  g F., D. Ursprung d. Deutschtums, s. 112, 144, 148. 
Od r. 1248 biskup lubuski. 

3 Wawrzyniec, scholastyk wroclawski, znany tylko z tego dokumentu; por. Sa

m u 1 s k i R., D. Zusammensetzung d. Breslauer Domkapitels, s. 150, 37. Czy to oso
ba r6zna od kanonika wroclawskiego tegoz imienia z lat 1228-1235 1 XI, nie wiadomo. 

4 Biskup wroclawski Tomasz I 15 VIII 1?32-30/31 V 1268; por. Ju n g  n i t z J., 
Verzeichnis d. Breslauer Bischöfe, Wroclaw 1911, s. 1; Si l n i c k  i T., D�je i ustr6j 
kosciola na Slqsku, Krakow 193�, s. 144 nn. Poprzednio kanclerz Brodatego (1230); 

por. M a l e  c z y n s k -i K., Zarys dyplomatyki polskiej, Wroclaw 1951, s. 221. 
5 Opat klasztoru P. Marii Na Piasku w latach (przed) 1243-1249/50; por. SS. 

r e r. Si l e s., II, s. 174 nn.; Sc h i l l i n g  F., D. Ursprung d. Deutschtums, s. 234:

Si l11, i c k i T., Dzieje kosciola na Slqsku, s. 345, kladzie opatowanie Witoslawa na 
lata 1203-1230. 

s Z powodu cz�stego wyst�powania we wsp6lczesnych dokumentach tego im-ie
nia niepodobna blizej okreslic osoby wdowy po nim. 

7 Tj. Glinka (Gleinig), pow. G6ra, w posiadaniu klasztoru potwi�rdzona bullq 
papieskq z r. 1250; por. R e g e s t e n  nr 722. 

8 Z kt6rym z licznych wsp6lczesnych Bertold.6w (np. kasztelan Ryczyny i Glo
gowa) jest ten syn Henryka identyczny, nie wiadomo. 

9 Zdzislaw, kustosz katedralny wroclawski 1244-1267; por. Sa m u l s k i R., 
D. Zusammensetzung d. Breslauer Domkapitels, s. 39.

10 Zapewne identyczny z synem Przybyslawa tegoz imienia kanonikiem wroc
lawskim 30 III 1239-31 VIII 1263; por. I b i d. s. 150. 
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Nr 6 

1244, Wroclaw 

Boleslaw, ksiqz� Slqska i Polski, stwierdza, ze komes 'MichaI ofiaro
waI za zgodq ksi�cia krzyzowcom (joannitom) z komendy w Tyncu cz�sc 
swego majqtku, kt6rq zamieniI z synami tukasza za wies Grodziszcze 

' z zastrizezeniem wieczystym pewnych praw tegoz Michala na jego rzecz. 
A. Oryg. pergaminowy dobrze zachowany, w kilku miejscach splamiony

przez rdz�. Pismo kaligraficzne, wyraine i staranne. Wymiary: szerokosc 
12,6 cm, zakladka 2 cm. Praga (dawniej Orlik) SUA, sygn. Jo. Tinz nr 4. 

Regest: a. R e g e s t e n  nr 613; b. De L a  v i l l e - L e r  o u l x J., Cartulaire 
general des ho'spitaliers de Saint Jean de Jerusaleme, Paris 1894, II, 609. 

Literatura: 1. S u k o w 0. E., Gesch .. d. Lampersdorfer Parochie b. 1814., 
Zqbkowice b. r.; 2. L e r  c h e A., D. territoriale Entwicklung d. schles. Johan
niter-Kommenden Gr. Tinz, Beilau, Lassen u. Alt-Zülz b. z. J. 1333, Wroclaw

1912. 

In a n.omine sancte et individue trinitatis amen. Nos Bolezlaus dei gra
cia deux / Slesiie et Po:Joinie 1 nJ01tum ,esse violumes tarn presentibus quam 
posteris presens scriptum / inspecturis, quod comes Mychael 2 in presen
cia nostria ccmstitutus rmbisqu.1e comsencdientdJbus / partem hereditatis, 
quam comparavit a nepotibus suis filiis Lucassi 3 in concambi/um pro 
villa, que Grodische b4 vocatur, fratribus cruciferis, multis preterea astan
tibus / fratribus videlicet de Tynchia 5 possidendam perpetuo resignavit, 
ita quod etiam piredktus comes / M. preha1biitie viiHe/ieum heriedibus suis 
v1erus possessoir tiurie c heireditario i:n ipeTipetuum/ existat. Ad cuius 

Nr 6. a Pismo .nie da. si� zidentyfi
kowac. Moze produkt odbiorcy, ale na 
wsp6lczesnych dokumentach slqskich jo

annit6w (por. M a l  e c z y n s k i K., Kilka 
dokument6w z pierwszej polowy XIII w.,. 
z archiwum joannit6w w Orliku (So- . 

b6tka, 1957, XII, s. 372, tabl.) jego nie 
spotykamy. 

b Wyraz poprawiany, nadpisane r�
kq XVI(?) w. ssce A. 

c Nad literami iu plama z atramen
tu A. 

Nr 6. 1 Boleslaw Rogatka, syn Henryka Poboznego, tytuJujqcy si*=: w tym czasie 
ksi*=:ciem Slqska i Polski; por. Wu t k e K., Stammtafeln d. schles. Fürstf.?n, Wro
claw 1911, tabl. II;· H i s  t o r i a S l q s k a IH PAN, Wroclaw 1959, I, s. 494. 

2 Komes Michal, przypuszczalnie brat l:.,ukasza, osobistosc blizej nie znana 
i trudna do zidentyfikowania z powodu cz�stego wyst�powania tego imienia. 

3 l:.,ukasz, osobistosc blizej nie znana; imi*=: to nie wyst*=:puje wsp6lczesnie na 
dokumentach slqskich. 

4 Przypuszczalnie Grodziszcze, pow. Swidnica (Gräditz); por. L e r  c h e (2). 
5 Tj. komandoria joannit6w w Tyncu nad Sl�zq, zniesiona w r. 1811; w posiada

niu joannit6w wspomniana po raz pierwszy w r. 1189 i 1212; por. K o d. d y p l. 
S l q s k a I, nr 66, II, nr 152; por. Le r c h e, (2). 
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rei testimonium de peticione utriusque partis d fratrum et comitis, ne /i 
prenotata commutacio possit e aliquatenus irritari, presentem paginam 
nostri f sigilli munimi/ne duximus roborandam. Datum in Wratislauia 
anno domini M0·(;:!C0XL0 quarto, presentibus / dominis: comite Boguslao 
castellano de Nimichi 6, comite Ratslao castellano de Wratislauia 7,/comite
Mroscone castellano de Rechen gs, comite Lessotha castellano de Legenic 9, 

comite / Albrehto venatore Slesie 10, comite Sbilutho h castellano de 
Sandu�l 11 et a11.di!s i quam plrurd!bus j. 

d Lit�ra p zamazana A. 
e Ostatnie dwie litery splamione 

przez rdz� A. 

f Wyraz nadpisany nad �ierszem, 
ale w luce mi�dzy wyrazami A. 

g Litery he zalane przez rdz� A. 
h Litera h zamazana A. 

i Litery is zamazane A. 
J Na plecionych niciach jedwabnych 

piecz�c zwykla Boleslawa Rogatki; opis 
i reprodukcja S c h u l t z A., D. schles. 
Siegel, Wroclaw 1871, tabl. II, nr 11; 
N e h m i t  z H., D. Besiegelung d. schles. 
Herzogsurkunde, s. 26, 29. 

6 Boguslaw, kasztelan Nieniczy, wyst�puje cz�sto w dokumentach z lat 1242-
1250; por. R e g e s t e n  nr 585, 711. 

7 Rp.claw, kasztelan wroclawski z lat 1239-1247; por. wyzej nr 2, przyp. 9;

R e g e s t � n nr -662. 
8 Mroczko, kasztelan Ryczyny w lata�h 1244-1250, I b i d. nr 611, 710. 
9 Lasota, kasztelan legnicki w latach 1242-1245; por. R e g e s t e n  nr 585,· 628. 
10 Wojciech, lowczy slqski 1244--1245; por. I b i d.nr 611, 626. 
11 Zbilut, kasztelan Sqdowla, w godnosci tej swiadkuje jeszcze raz jeden; I b i d. 

nr 611. 



ZUZANNA PRE;DKA 

WLADYSLA W KLEMENS MICHALOWSKI SLl\SKI POCZTMISTRZ 
GENERALNY 

W zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie znajdujq si� listy 
pisane r�kq . slqskiego pocztmistrza generalne,go Wladyslawa Klemensa 
Michalowskiego 1

. Listy adresowane Sq do kasztelana oswi�cimskieg,o Mi
kolaj,a Czernego. Tresc ich dotyczy spraw zupelnie prywatnych, wazny 
jest natomiast fakt, ze listy te byly pisane przez szlachcica polskiego, 
kt6ry przebywajqc na Slqsku zajmowal wysokie jak na 6wczesne sto
sunki stanowisko pocztmistrza generalnego we Wroclawiu, zarazem pod
trzymujqc swe kontakty z Polakami. Z tego tez wzgl�du postac Micha
lowskiego zasluguje na to, by poswi�cic jej wi�cej uwagi. 

Wladyslaw Klemens Michalowski pochodzil ze znacznego w XVII w. 
rodu Michalowskich piecz�tujqcego si� herbem J asienczyk. Michal6w, 
dziedziczna posiadlosc Michalowskich, lezal w powiecie pinczowskim 2, 

inne dobra, jak Krzepice, Slupia, Chebdzie, Chlewice, Rawka, znajdo
waly si� w powiecie wloszczowskim, Sobonowice w powiecie j�drzejow
skim, Jakubowice w powiecie miechowskim 3

• 0 tym, ze Wladyslaw Kle
mens nalezal do tej :gal�zi Michalows�ich, swiadczy jego dopisek w liscie 
z 30 X 1687 r. do Mikolaja Czernego. Pisal on tarn: ,,.Pozal si�, P.anie 
Boze·, zejscia z tego swiata J. W. Pana :Stolnika R6zanskiego stryja. 
mego" 4• W 6wczas stolnikiem r6zanskim byl Melchior Michalowski, zmar
ly wlasnie w 1687 r.s. 

1 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Listy i akta 1'662-1689, r�kopis nr 2076, 
k. 191-193, 203, 259. \ 

2 S. W i s n i e  w s k i, Historyczny opis kosciol6w, miast, zabytk6w i pamiqtek 

w Pinczowskiern, Skalbmierskiem i Wislickiem, lVIari6wka 1927, s. 192. 
3 Rejestr poborowy wojew6dztwa krakowskiego z 1680 r., opracowali E. Trzyna 

i S. Zy�a, pod red. S. Inglota, Wroclaw·· 1959, s. 61, 166, 173, 335. 
4 Bibl. Czart., rkp. 2076, k. 192. 
5 I. R z e s  z o w s k i, [tazanie na pogrzebie Melchra Michalowskiego ... 1687 r. 

Do pozycji tej nie udalo si� dotrzec, prawdopodobnie Estreicher cytuje jq za: 
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Melchior lub Mikolaj Melchior 6 Michalowski byl dziedzicem Kosiowa, 
Radawca oraz wyzej juz wymienionych d6br Michalowskich, jak Slupi, 
J akubowic i Chlewic. Piastowal godnosc stolnika r6zanskiego, podstaro

sciego krakowskiego 7 i prawdopodobnie wojskiego lubelskiego 8• Ozeniony 
byl z Aleksandrc:1 1z Czair,neckicth Czarnerac:1 miecZ1nik6winc:1 czernichow
skq 9, z kt6rq mial pi�ciu syn6w: Aleksandra, Dobrogosta, J6zefa, Mi

kolaja i Stefana 10. 

W herbarzach 11 napotykamy duze rozbieznosci i niescislosci, jezeli 
chodzi o szczeg6ly dotyczqce osoby Melchiora Michalowskiego. Wedlug 
Uruskiego Melchior zyl w 1700 r., o czym mial swiadczyc dokonany 

w tymze roku przez niego i jego zon� zapis dozywocia 12. Natomiast Nie
siecki po�aje, ze Melchior wstqpil do zakonu jezuit6w i ostatnie swe 

lata sp�dzil w Ostrogu jako rektor tamtejszego kolegium, gdzie zostal 
zamordowany przez Kozak6w 4 VI 1660 r .13. Wiadomosc t� powt6rzyl 
takze Zah;ski 14. W swietle przytoczonych powyzej dowod6w obie daty 

Sq bl�dne. Zal�ski pisal zapewne o kims zupelnie innym. Stwierdzenie to 

powinny popil"zec dwa siedemnastowieczne ipanegiryki napisanie psrzez 

C. S o m m e r  v o g e 1, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, t. VII, s. 348, gdzie
znajdujemy tylko takq notatk�: ,,Rzeszowski Ignacy - Kazanie na pogrzebie Mel
chra Michalowskiego 1687 (Concio in funere Malcher Michalowski exercitus Lubli
nensis praefecti)".

6 Archiwum Panstwowe w Krakowie, Cast. Crac. Rel. libri 108A, s. 763, oraz

Rejestr poborowy woj. krakowskiego, podajc1 dwa imiona stolnika r6za:nskiego 
Melchior Mik6laj, takze S. U r  u s k i, Rodzina. Herbarz szlachty polski�j, t. X, 
Warszawa 1913, s. 364. 

7 U r u s k i X 364. 
s R z e s  z o w s k i, Kazanie na pogrzebie Melchra Michalowskiego wojskiego 

lubelskiego (tylko Rzeszowski tak go tytuluje). 
9 J. S. D z i d o w s k i, Clavis aurea invitabili fatorum casu fracta, et in luctuoso 

obitu lllustris olim ac Magnifici Domini Melc.hioris in Michalow Michalowski, 
Dapiferi Terrae Rosanensis etc. dum mortales eius exuviae summo omnium Ar
changeli P.P.B.M.V. de Monte Carmelo Discalceatorum Cracovie tumulaventur, 
a M. Joanne Stanislao Dzidowski in alma Universitate Cracoviensi Philosoph. Doct. 
et Professore praesentata. Anno a Dei Immortalitatis Portam Mortalitatis ingressu 
1687. Die vero [11] Mensis Juni [poprawiono Augusti] Crac. Typis Nicolai Alexan. 
Schedel S. R. M. typ., folio kart 8.' De.die. J os. Franc. Michalowski Dapiferidae 
Rosanensis. K. Ni e s  i e c k  i, Herbarz polski, t. VI, Lipsk 1841, s. 332. Obydwie 
wymienione pozycje podaj&, ze pochodzila z Czarneckich, natomiast Uruski pisal, 
ze pochodzila z Czarnieckich. 

10 U r u s k i X 364. 
11 T a m z e, Ni e s  i e c k  i VI 382.
12 U r u s k i X 364. 
13 N i e s i e c k i VI 382. 
14 S. Z a l � s k i, Jezuici w Polsee, Wilno 1900, t. II, s. 24-25, t. III, s. 1267-

1270, t. IV, s. 890. 
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J. S. Rudzk'iego i J. S. Dzidowskiego 15
• Obaj wiele rm.eJsca poswi�cili 

w swych kr6tkich u tworach Melchiorowi Michalowskiemu, jak r6wniez 
jego rodowi. Z wielkim patosem pisali o wspanialych czynach Melchiora. 
Slawiqc jego odwag� i wiedz�1 zaden z nich nie wspomnial o poswi�ceniu 
si� Melchiora stanowi duchownemu. Wskazuje to wyraznie, ze Niesiecki 
polc:1czyl w jednq osob� dwu r6znych ludzi. 

Kilka sl6w nalezy poswi�cic tez ojcu Mikolaja Melchiora, Jakubowi 
Michalowskiemu, wojskiemu lubelskiemu, potem staroscie czerskiemu, 
a od 1655 r. kasztelanowi bieckiemu 16• Zomi jego byla Urszula z Kaza
nowskich, z kt6rq mial c6rk� Mariann�, wydanq 2:a Franciszka Koryciii
skiego, i syna - wspomnianego juz Mikofaja Melchiora. Czy nie mial 
on jeszcze jednego syna, o kt6rym milczq herbarze, a takze wymienione 
juz panegiryki? Bylo to zupelnie mozliwe, w takim wypadku Jakub 
bylby dziadkiem Wladyslawa Klemensa, a Melchior jego stryjem. Przy
puszczenie to popiera wypowiedz Wladyslawa Klemensa w wyzej cyto
wanym liscie 17, Do wysuwania tego rodzaju przypuszczeii sklania brak 
jakichkolwiek wiadomosci o ojcu Wladyslawa Klemensa. Nalezy jeszcze 
zastanowic si�, czy ojcem Wladyslawa nie m6gl byc nie znany nam syn 
Jacka Konstantego Michalowskiego. Jacek Konstanty byl bratem Jakuba, 
kasztelana bieckiego, stolnikiem r6zaiiskim, starostq krzepickim i klo
budzkim 18• U Rudzkiego i Dzidowskiego wyst�puje jako Hiacynt Micha
lowski, starosta krzepicki 19• Zonaty byl z Helem1 Danillowicz6wnq, kraj
czankq koronnq, dwukrotnq wdowq, po Teodorze Karolu Tarnowskim 

15 S. R u d z k i, Ascia sub aurea clavis custodio perennitati asseruata, et ad 
festa nuptialia Illustriassimi et Magnifici Domini D. Francisci de Pilica Korycinski, 
S. R. M. Aulici Cubicularii ac lllustris et Lectissimae Virginis Mariannae de Michalow 
Michalowska Castelanidis Biecensis in votivae gratulationis Mnemosyn frequentissime 
Magnorum Hospitum Coronae, a M. Joanne Stanislao Rudzki_ Philosophiae Doc

tore Rhetoricae Vladislawiano Professore demonstrata. Anno Domini 1660 Die 22 

Novembris Cracovie. In officina Viduae Lucae Kupiss. S. R. M. Typogr. 1660, fol\o 

ark. 51/2; D z i d o w s k i, Clavis aurea ... 
16 T. z y c h 1 i n  s k i, Zlota ksi<wa szlachty polskiej, t. XVI, Poznan 1897, s. 169, 

natomiast Ur u s k i X 346, podaje dat� 1659 r. Nie rozwiqzuje tej sprawy Jakuba. 
Michalowskiego ... Ksi<:ga pamü:tnicza, Krakow 1864, s. VII-X. 

11 Bibl. Czart., rkp. 2076, k. 192.
1a U r u s k i X 364. 
19 R u  d z k i, Ascia sub aurea clavis ... , s. E2; D z i d o w s k i, Clavis aurea ... � 

s. B2 1017; D. 0 t r e b u s z, .Clavis aurea, Generosis et Magnificis Antiquae Nobilitatis
splendore conspicius Heroibu.s solidissimo amoris glutino coniunctis fratribus D. Ja
cobo d� Michalow Michalowski Tribuno Lublinen S. R. M. Aulico et D. Hiacyntho
de Michalow Michalowski a M. Daniele Otrebusz Collega Minore off icii et debi
tae observatiae ergo anno. reparatae salutis humanae MDCXXXIX oblata. Cra

coviae in Officina Christoferi Schedelli S. R. M. typogr. Anno Domini 1639 w 4-ce

sig. A-C2 (k. 10).
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i Kazimierzu iSapieze 20• Ozenil si� z niq w 1655 r., dzieci przpuszczalnie 
nie mieli, zmarl okolo 1661 r.21 Mimo braku wzmianek w herbarzach 
nie mozna wykluczyc, ·ze byl on juz poprzednio zonaty. Ewentualny syn 
z tego pierwszego malzenstwa m6gl byc takze ojcem Wladyslawa Kle
mensa. iR6wniez w tym wypadku Wladyslaw K�mens mialby prawo' 
nazywac Mikolaja Melchiora swoim stryjem. 

Sq to jednak tylko hipotezy, kt6rych nie mozna poprzec zadnym 
konkretnym dowodem, gdyz imi� Wladyslawa Klemensa nie pojawia ·si� 
w herbarzach, ani tez nie wymieniajq ,go piszqcy tak obszernie o Micha
lowskich Rudzki i Dzidowski, a takze Otrebusz. J edynie u nieznanego 
autora Clavis scientiarum, proavite Illustrissimi Michalowsciarum stem

matis raz jeden wsr6d licznych czlonk6w rodu Michalowskich napoty
kamy Wladyslawa 22. Wydaje si� jednak bardzo Wqtpliwe, czy chodzilo tu 
o Wladyslawa Klemensa Michalowskiego. Dopiero od chwili, gdy zostal
21, II 1680 r. mianowany pocztmistrzem generalnym (Postamtsverwalter)
we Wroclawiu, wiemy o kilku szczeg6lach z jego zycia. Byl on czwartym
z kolei pocztmistrzem wroclawskim, urzqd ten objql 2_1 IV 1680 r.
po smierci Karola v. iRöhrscheidta i pelmil go do 1 X 1962 r. Nie wiemy, 
w jakich okolicznosciach Wladyslaw K)emens znalazl si� na Slqsku, gdzie 
najpierw sluzyl w wojsku cesarskim, a w momencie obejmowania sta
nowiska pocztmistrza mial stopien podchorqzego 23 (Regiments-Fähnrich). 

Jako zarzqdca poczty sprawowal opiek� nad szlakami pocztowymi 
lqczqcymi Wroclaw z szeregiem miast slqskich i zagranicq. Zgodnie 
z otrzymanymi poleceniami nawiqzywal nowe polqczenia pocztowe, np. 

20 A. Bo n i  e c k  i, Herbarz polski, t. IV, Warszawa 1900, s'. 89-90. 
21 N i e s  i e c k  i VI 382; Bo n i  e c k  i IX 89-90, podaje, ze w 1661 r. Helena

DaniUowicz6wna wyszla po raz czwarty za mqz za Prazmowskie!\o.
22 Clavis scientiarum, proavitae Illustrissimi Michalowscior1J,m stemmatis clavi

sociata, Pantheon virtutis et honoris, olim Perillustri Magnifico Domino de Mi
chalow Melchiori Michalowski, notario castrensi _Cracovi�nsi, post Vice-Capitaneo 
dignissimo, nunc Perfüustri Magnifico Domino Martiano de Michalow Michalowski, 
pincernae ovrucensi, novosilensi etc.. capitaneo a claudente zdanoviano-mohilo
vi.ense Soc. Jesu Atheneum Pallade, triumphale gratitudinis sacrarium reserans, 
per perillustrem juventutem instantibus vacunae f eriis, postgymnastico actu con
secrata. Anno 1726 pridie Kalendas Augusti. Vilnae typis Universitatis Societatis 
Jesu, folio k. 4. Biblioteka Narodowa w Warszawie. Panegiryk ten poswi�cony jest 
Melchiorowi Michalowskiemu, wojskiemu lubelskiemu, ojcu Jakuba, kasztelana 
bieckiego. Estreicher podal, ze w dedykacji znajduje si� genealogia rodu Micha
lowskich, ale w przejrzanej pozycji jej brak. Autor tego panegiryku pisal: ,,Lubli
nensis ora alterum obs�rvabat Jacobum regalis aula fidem Comitem Hiacyntum, 
Ovrucensis Ladislaum avum, Petrum genitorem, verbo ubique terrarum et gen
tium Polono Litalanoque in orbe pendebat Patria Clavis Michalowscis Pantheon 
Honoris". 

23 E. K u t s c h e, Postgeschichte von Schlesien bis zum Jahre 1766, Wroclaw
1936, s. 85. 
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w 1683 r. przez Nys�, Prudnik, Karni6w, Opaw�, Bogumin do Cieszyna, 
a stamtqd na W�gry 24. Warto zaznaczyc w tym miejscu, ze w 1685 r. 
istnialo na terenie G6rnego i Dolnego ·Slqska jeszcze w�ele innych szla
k6w pocztowych, jak: 1. Wroclaw-Olawa-Gr6dk6w�Nysa-Cukman
tel-Olomund.ec-1Wieden, 2. Tarnowskie G6ry-Gliw.ice--:--Rudy-Raci
b6rz-Opawa, 3. Wroclaw---Prochowice-Lubien-Zielona G6ra, 4. Wro
claw-Domasl6w-J ordan6w 8lqski-Niemcza-Zqbkowice-4Praga 25• Dru
gie polqczenie z Pragq prowadzilo przez Srod� 8lqskq-Legnic�-Zloto
ryj�-J eleniq Gör� 26. Polqczenia Wroclawia z Pragq, Wiedniem i Lip
skiem, a takze z miastami w�gierskimi i polskimi nalezaly do najbardziej 
ucz�szczanych. 

Z miast polskich najwczesniej nawiqzal Wroclaw kontakty pocztowe 
z Gdanskiem i Toruniem 27

• Od 1673 r. istnialo konne polqczenie z Kra
kowem, a takze w tym okresie polqczono Wroclaw z Warszawq przez 
Olesnic�, Syc6w, Wiern6w, Widaw�, Piotrk6w, Raw� i Michr6w 2s. Jed
nak szlaki te nie zawsze byly czynne. W 1687 r. w zwicizku z pobytem 
kr6lowej Marysieiiki w Cieplicach usprawniono dzial·alnosc pocz.ty na 
szlaku Wroclaw-Tarnowskie G6ry-Krak6w oraz przez Legnic� polq
czono Cieplice z Wroclawiem 29• 

Dzi�ki regularnym polqczeniom z Pragq, Wiedniem, Lipskiem i Ber
linern mial Wroclaw kontakty pocztowe z innymi panstwami europej
skimi, jak z Holandiq, Friancjq, Angliq, Daniq, Szwecjq, Litwq i Mos
kwq 30

• Na lata 1689-1691 przypada znaczne usprawnienie funkcjono
wania poczty w krajach cesarskich i listy wysylane z Wiednia do Ham
burga i · innych europejskich osrodk6w poczfowych byly dostarcza'ne 
o wiele szybciej niz dawniej 31. Nad terminowym dostarczaniem poczty
oraz nad bezpieczenstwem wysylanych list6w mial piecz� Michalowski
jako pocztmistrz generalny. Do Michalowskiego nalezalo tez wyplacanie
pensji pr.acownikom pocztowym, jak ekspedytorom, ale z tego obowiqzku
nie wywiqzal si� dobrze. W pazdzierniku 1682 r. wplyn�lo do Kamery
8lqskiej zazalenie na Michalowskiego, ze nie wyplacil pensji ekspedy
torom pocztowym. Jak stwierdzono, zaleglosci byly duze i na przyklad
dla Zielonej G6ry wynosily 165 fl., a dla Prochowic, Lubnia 10 fl. Wy
slane na przelomie lat 1681/82 sztafety takze nie otrzymaly naleznego im

24 Tarnze, s. 89.
25 Tarnze. 
26 M. W o 1 a n s k i, Zwiqzki handiowe Siqska z Rzeczqpospohtq w XV II w. 

Ze szczeg6inym uwzgi�dnieniem Wrodawia, Wroclaw 1961, s. 83. 
27 Tarnze, s. 84.
28 Kutsche, op. cit., s. 87, 93; Wo 1 ans k i, op. cit., s. 84. 
29 K ti t s c h e, op. c'it., s. 89.

30 w O 1 a n s k i, op. cit., s. 83.
a1.Kutsche, op. cit., s. 92.
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wynagrodzenia 32. Wladyslaw Klemens dostal z tego powodu upomnienie 
i od tego momentu musial odsylac wszystkie pieniqdze i listy pieni�_zne 
do cesarskiego urz�du podatkowego. Pensj� m6gl pobierac jedynie po 
przedlozeniu pisemnego potwierdzenia, tak samo mial post�powac przy 
wyplacaniu pensji ekspedytorom pocztowym. W 1685 r. domagano si� 
od Michalowskiego przedstawienia rachunk6w · za lata 168.1-1684 33, 

a powt6rnie zazqdano sprawozdania w 1694 r., ale wtedy Michalowski juz 
nie zyl. Zmarl w 1692 r., pocztmistrzem na jego miejsce zostal mia
nowainy Sebastian Peschel 34

• Michalowski pozostawil zon� Anm� Miatri� as,
natomiast nie wiemy ,' czy mial jakies potomstwo. 

Przebywajqc we Wroclawiu Michalowski sluzyl za posrednika przy 
r6znych transakejaeh handlowych mi�dzy Rzeezqpospolitq a Slqskiem. 
Jak widac z zalqczonej korespondeneji, informowal o znajdujqcyeh si� 
we Wroclawiu towarach, zamawial roboty u rzemieslnik6w wroclaw
skieh (karety, pieez�cie), kt6re nast�pnie przesylal odbioreom za po
braniem naleznosci 36. 

Wiadomosei, jakie udalo si� z brac o polskim poeztmistrzu we Wrocla
wiu, Sq bardzo skqpe. Wazne tu jest jednak stwierdzenie, ze Wladyslaw 
Klemens Miehalowski pelniqc funkej� poeztmistrza generalnego we 
.Wroclawiu ezul si� zwiqzany z Polskq. 

Zaehowane w Biblioteee Czartoryskieh listy · kierowal Miehalowski do 
kasztelana oswi�cimskiego Michala Czernego. Michal Czerny herbu No-
wina wywodzil si� z dawnej rodziny mieszezan krakowskich poehodzenia 
niemieekiego. Wlasciwe nazwlsko tej rodziny, Sehware, uleglo spolszeze
niu. Od XV w., gdy Sehwareowie uzyskali nobilitaej�, zaez�li nazywac 
si� Czernymi. Ojcem Miehala Czernego byl Stanislaw, podwojewodzi kra
kowski, a matka pochodzila z Gawronskich. Miehal - najpierw starosta 
parnawski, podrzqdca krakowski - w 1685 r. zo}tal mianowany kaszte
lanem oswi�eimskim, a w 1694 r. sqdeckim. Zonq jego byla Katarzyna 
Olszamowska, z kt6rq mial syn6w J 6zefa, Stanislawa, Piotra oraz c6rki 
Krystyn� i R6.z� 37• Tyle o Michale Czernym m6wiq herbarze. Natomiast 
wiele ciekawyeh szezeg6l6w dotyezqcyeh jego osoby mo.zna zaezerpnqc 
z lieznyeh adresowanych do niego list6w. Bardzo o.zywionq koresponden
cj� z Miehalem Czernym prowadzil sam kr61 Jan III Sobieski. Jeszeze 
jako hetman w 1670 r. zwraeal si� do niego z prosbq o wyjednanie 

32 Tamze, s. 97. 
33 Tarrize, s. 98. 

34 Tamze, s. 99. 
35 Tamze. 
36 Bibl. Czart., rkp. 2076, listy Michalowskiego, k. 191-193, 203.
37 Ur u s k i III 15; B o n i e c k i IV 374. 
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wsr6d senator6w poparcia dla swej „prywatnej, jak i publicznej dzialal
nosci" 38. Zapewne myslal Sobieski o zwr6ceniu umysl6w ku Francji. 
P6zniej w czasie sweigo panowall?-a Jan III cz�sto pisal do Czernego, kt6ry 
nalezal do jego wiernych stronnik6w. Przewaznie prosil w swyc� listach 
o wytworzenie odpowiedniej atmosfery na sejmikach dla przyj�cia in
strukcji kr6Iewskich 39

• Po zerwanym sejmie w Grodnie 1688 r. pisal
o swej bezsilnosci wobec niebezpieczenstwa, jakie ponownie grozilo Rze
czypospolitej od Turcji. W tej sytuacji widzial Jan III jedyny ratunek
w nowym sejmie, chodzilo mu o now� podatki na wojsko. · .Polecal wi�c
Czernemu, zeby „wyrozumlal nastroje" i sklonil szlacht� do zgody na
nowy sejm -1ao. We wszystkich listach kr6Iewskich przebija nuta ·serdecz
nosci, z jakq Jan III odnosil si� do kasztelana.

Utrzymywal tez z Czernym zywc1 korespondencj� biskup Andrzej 
Trzebicki, kt6ry staral si� zjednac Czernego dla swoich plan6w w -czasie 
konfederacji ,golqbskiej 41. W okresie bezkr6Iewia po smierci Michala Ko
rybu ta Wisniowieckiego tematem listu Trzebickiego do Czernego byl ter
min elekcji i kandydatura nowego kr6Ia. Uwazal on, ze „salus Reipublice 
zawisla, abysmy obrali Pana mc1drego, dostatniego i wojennego, jeszcze 
ante Aprilem" 42• Inne sprawy, o kt6rych pisal biskup, dotyczyly intere
s6w prywatnych. Skarzyl si�, ze jedna ze zwerbowanych chorqgwi do
wodzona przez porucznika Paszyckiego zlupila jego dobra w klu'czu ra
dlowskim, a poddani jego wyst�pujqc w obronie maj�tnosci zabili jednego 
z zolnierzy. Biskup obawial si� z tego powodu skargi „w kole", dlatego 
prosil Czernego, ,,aby si� tarn ozwal, ze si� to stalo in defensione, kt6ra 
iure naturali kazdemu nalezy, jako inquisitia pokaze" 43• 

Na u�ag� zaslugujq takze listy kasztelana krakowskiego Stanislawa 
Warszyckiego dotyczc1ce spraw wewn�trznych wojew6dztwa krakow
skiego 44.

38 Bibl. Czart., rkp. 2076, Jan III do Michala Czernego. Jawor6w 12 V 1670, 

k. 19.
39 Tamze, rkp. 2076, Jan III do I\!Iichala Czernego: ob6z nad Zb-ruczem 7 XI 

1675, k. ·63, Jawor6w 1 X 1678, k. 95, .Z6lkiew 30 XI 1684, k. 115, .Z6lkiew 17 III 

1687, k. 163, Zlocz6w 1 X 1688, k. 293. 
40 Tamze, rkp. 2076, Jan III do Michala Czernego, Pomorzany 18 IX 1688, 

k. 281. ·
41 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Trzebicki biskup krakowski do Michala Czernego: 

Kielce 25 XI 1672, k. 33, Kieke 10 XII 1672, k. 35, Borz�cin 22 XII 1672, k. 38. 
42 Tamze, rkp. -2076, Andrzej Trzebicki do Mikolaja Czernego, Borz�cin 21 XII 

1673, k. 43-44. 
43 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Trzebicki do Mikolaja Czernego, Kielce 10 XII 

1672, k. 35. 
44 Tamze, rkp. 2076, Stanisl'aw Warszycki do Michala .Czernego: Pilica 7 XI 

1676, k. 75-78
1 

Pilica 25 IX 1676, k. 71. 
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Poza korespondencjq wyzej wymienionych osobistosci otrzymywal 
Czerny liczne listy od szlachty. Autorzy tych list6w pragn�li w ten spo
s6b przypomniec si� wplywowemu kasztelanowi i zapewnic sobie jego 
protekcj�. Zwracano si� do niego z klopotami natury Sqdowej, jak to czy-: 
nil Andrzej Potocki, kt6ry prosil Czernego o zainteresowanie si� sprawq 
swego wnuka, starosty lwowskiego, procesujqcego si� z paniq Cetne
rowq 45

• Inni, jak Sieniawski czy Wielopolski, zapraszali Czernego na 
swe wesela do Warszawy 46. 

Mi�dzy lisfami pisanymi do Czernego znajdujemy tez list dow6dcy 
jednej z chorqgwi walczqcej na Ukrainie, Andrzeja Dymidackiego. Autor 
listu prosil o wyjednanie dla swej chonigwi na sejmie wyplaty zaleglego 
zoldu 47

• 

Czerny jako kasztelan oswi�cimski mial takze niemalo do czynienia 
ze Slqzakami, czego odbicie znajdujemy w jego korespondencji. Pisal 
wi�c do niego listy Wladyslaw Klemens Michalowski. Zachowal si� r6w
niez list pisany z Pszczyny przez Andrzeja Renatusa de Hohenbaum 
Wysockiego, sekretarza w Pszczynie. List ten przytaczamy w calosci 48

. 

Tresc jego ma charakter prywatny, Czerny otrzymuje odpowiedz, praw
podobm.e na wyslany wczesniej list, w sprawie pol10wania. 

Jalko zalqcz:ndk drulkujemy listy Mid:1alowslciego do Czern1ego. Piso
wn:i� Z1moderniZiowa1no zgodnie z ziasadiami i.nstroocji. 

45 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Potocki do Michala Czernego, Lw6w 24 XI 1685, 
k. 147.

46 Tamze, rkp. 2076, A. M. Sieniawski do Michala Czernego, Lw6w 12 VI 1687, 

k. 187; Ludwik Wielopolski do Michala Czernego: Warszawa 8 XII 1687, k. 195.
1 

47 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Dymidacki do Michala Czernego, ob6z · pod Gwoz-
dq 16 V 1688, k. 237. '------

48 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Renatus de Hohenbaum Wysocki do Michala 
Czernego, Pszczyna 28 V 1688, k. 255-256: 

Jasnie Wielmozny Mciwy Panie Kasztelanie Oswi�cimski M6j Wielce Mciwy 
Panie i Bracie. 

Powinnosc to moja W. M. Mciwego Pana submissimo veneravi affectu, za czym 
przy terazniejszej okazyi rad bym si� przysluzyl, lecz do mysliwosci przewodze
nia nie jest czas po temu, albowiem teraz zwjerz sadzi i kotny jest, atolim prze
ci� poruczyl mysliwcq ze strzelbct, zeby si� wszeliak o eo godnego postarali, gdzie 
czymkolwiek szczE;scie posluzy, W.M.M. Panu przez tutecznct .for� odesl�. Mi�dzy 
tym si� do laski W.M.lVI.M. Pana z unizonemi uslugami memi polecajqc zostaj�. 

W.M. Mciwego Pana servus ad obsequa promptissimus
Andreas-Renatus de Hohenbaum Wysocki Cancelarius Plesnensis 

dat. we Pszczynie 28 Mai 1688. 
Jasnie Wielmoznemu Memu Wielce Milosciwemu Panu i Bratu Jego Mci Panu 

Michalowi Comiti Schwarczemburgk z Wisowic Czernemu Kasztelanowi Oswi�cim
skiemu plena affecto 

W zamku zatorskim. 
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LISTY WLADYSLAWA KLEMENSA MICHALOWSKIEGO 
DO MICHALA CZERNEGO KASZTELANA OSWI�CIMSKIEGO 
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Wrodaw 30 pazdziernika 1687 

Jasnie Wielmozny Mciwy Panie Kasztelanie Oswi�cimski, Mnie Wielce Mciwy 
Panie. 

Gratulor sobie, ze z okazyi Jejm. Pani Wojewodziny 'Brzesko-Kujawskiej 1 

M.M. Pani uzyc mi W.M.M.M. Pan laski sw[o]jej deklarujesz, za kt6rq ja, acz nie
znajomy, unizenie W.M.M.M. Panu dzi�kuj�, z tym si�. oswiadczajqc, iz lubo jestem
odlegly miejsce[m], wszakze do kazdego rozkazania W.M.M.M. Pana klad� si� bych
najblizszy, byles rni� W.M.M. Pan znal za slug� swego i podal spos6b do wyko
nania mojej tej W.M.M. Panu obserwancyi. I ta mi� koniunkcyja W.M.M. Pana,
jako wysokiego senatora i wielki Familiji Kawalera, przez Jejmosc M.M. Paniq
wielce cieszy 2, kt6rej nieznajome uslugi moje nisko oddaj�, pokornie suplikujqc,
abym byl za domowego slug� W.Jeg.M.M.M. Pana przyj�ty. Piecz�c obstalowalem
dla W.M.M. Pana i jak pr�dko rzemieslnik wygotuje, odeszle si� przez Poszt�
W.M.M. Panu. Tytul i:aci:6.ski J.M. Pana Hrabi Schaffgotscha 3 adjungo. Przy tym
wyglcidajqc auctissima [?] 4 dalszych rozkaz6w W.M.M. Pana, unizonosc mojq w la
skE;'. W.M.M. Pana zalecam oraz zostaj�

W.M.M.W.M. Pana unizony sluga Wla[dyslaw] Kle[mens] z Michalowa Micha
lowski. Postmister Generalny Szlqski. 

PS. Pozal si�. Panie Boze, zejscia z tego swiata J. W. Pana Stolnika R6za:6.
skiego s stryja rnego, kt6rego J.M.M. Synowie 6 czy w Slupi 7, czyli tez w Krakowie, 
o wiadomosc W.M.M. ·Pana unizenie prosz�. Kareta dla J.M. Pani Wojewodziny
Brzesko-Kujawskiej stoi u mnie gotowa w domu, czekajq rzemieslnicy z wielkim
ut�sknieniem pa odebtanie, kt6rym rnusialem de suo dac ad rationem pini�dzy.

2 

Tamze, k. 203 

Wroclaw 10 grudnia 1687 

Jasnie Wielmozny Mnie Wielce Mciwy Panie. 
Doszla mi� wczora piecz�c i pi�c talar6w ordynowanych za ni� od W.l\lI.M. Pa

na, za kt6rq punctuali�atem unizenie W.M.M.M. Panu dzi�kuj�, tu taka rnaniera 
rzni�cia piecz�ci i na taki ksztalt niemal wszyscy eo przedniejsi kawalerowie 

1 Byla to prawdopodobnie Zofia Danillowicz6wna, c6rka Mikolaja, podstolego 
koronnego, druga_ zona Zygrnunta Dqbskiego, wojewody brzesko-kujawskiego w la
tach 1685-1704. Bliski kontakt z Wladyslawem Michalowskim mozna wytlurnaczyc 
tym, ze byla ona siostrq stryjecznq Urszuli Danill.owicz6wny, zony Jacka Konstan
tego Michalowskiego. 

2 Nie udalo si� stwierdzic, jakie to wi�zy lqczyly Michalowskiego z Czernym. 
3 Hrabia Krzysztof Leopold Schaffgotsch - prezydent Komory Slqskiej. 
4 Nieczytelne. 
5 Stolnik r6za:6.ski - Melchior 1\/Iichalowski. 
s Synowie stolnika r6za:6.skiego - Aleksander, Dobrogost, J6zef, Mikolaj Ste

fan. 
7 Slupia - dobra Michalowskich w powiecie wloszczowskim. 
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zazywaj&, ale poniewJz nie zda si� bych zgodna W.M.M.M. Panu, wi�c kaz� insz& 
na to m}ejsce podlug rozkazania W.M.M.M. Pana, w tym tylko jest trudnosc, ze 
rzemieslnik za jedne pieni&1dze sowitej roboty podjqc si� nie chce. 

·ostryg swiezych w skorupach dosc tu we Wroclawiu, a jeszcze ich czekaj&,
wszakze za 100 ostryg ordynaryjnie dwa talary dobrej monety placq. Piniqdze per 
cambud 8 najlepi z Krakowa ordynowac do tutecznego kupca Pana Hansa Jerzego 
Wolffa. Jejm. Naszej Wielce Mciwej Pani z zon& mojq 9 nisko si� klaniamy, przy 
tym samego W.M.M.M. Pana lasce uslugi moje nieodmienne zalecajqc zostaj� 

unizony sluga Michalowski 
Zycz� sobie serdecznie we wszystkim slug� W.M.M. Pana, dla czego Mnie Wiel

ce M. Panie i Dobrodzieju czekam ochotnie rozkazania. 

3 

Tamze, k. 259. 

Wroclaw 4 czerwca 1688 

Jasnie Wielmozny Mciwy Panie Kasztelanie Oswi�cimski Mnie Wielce Mciwy 
Panie. 

Pisanie W.M.M.M. Pana, cum acclusis do Kcia Jm. Biskupa Wroclawskiego 10 
de data 22 Mai z wielkq weneracyjq odebralem, ktöre za przybyciem Kcia Jm. tu do 
Wroclawia sam z rqk moich oddam i respons inlabore. Przy tym umzenie 
W.M.M. Panu dzi�kujqc, ze mi� w lasce pami�ci swej chowasz, tejze si� i na
zawsze nieustannie zalecam i oraz zostaj�

unizony sluga Michalowski 
Jejm. Mojej Wielce Mciwej Pani najunizensze uslugi moje przesylam. 

8 Cambud - powinno byc Cambium. 
9 Zona Wladyslawa Klemensa Michalowskiego .- Anna Maria. 
10Biskupem wroclawskim byl w tym czasie Franciszek Ludwik Neuburg. 



RECENZJE I ARTYKULY RECENZYJNE 

M. Bi e 1 i ns k a,. KANCELARIA I DOKUMENTY WIELKOPOLSKIE XIII
WIEKU, Wrodaw-Warszawa-Krak6w 1967, s. 297 i tabl. 

Praca pozornie zajmujqca si� dokumentami wielkopolskich wystawc6w zaz�bia 
si� jednak w cz�sci i o dokumenty innych dzielnic, a ,zwlaszcza Slqska, omawiajqc 
nieraz dokumenty trzebnickie czy cytujqc wielokrotnie dyktat henrykowski. Stqd 
jej znaczenie i dla dyplomatyki slqskiej, dla kt6rej podstawq Sc\ do dzis opraco
wania kancelarii i dokument6w Henryka III, Henryka IV Probusa i Henryka V 
legnickiego (Swientek, Jaekel, Bauch) czy analiza dokument6w poszczeg61nych od
biorc6w (Appelt). 

Jest rzeczq zmudnc\ i trudnq badanie dokument6w danego terytorium chocby 
kr6tkiej epoki. Pr6bowal tego swego czasu Posse, ograniczajqc si� jednak raczej 
do stwierdzenia pism odbiorc6w, podobnie rzecz Buchwalda jako wynik przyniosla 
powinowactwo pisma niekt6rych dokument6w pomorskich zwlaszcza z pismem 
klasztoru sw. Wiktora w Paryzu. Nawet praca Schuberta 1, traktujqca o prowin
cji pisarskiej leodyjskiej, spotkala si� z ostrq replikcl Hajnala. Trzeba tedy miec 
pelne uznanie dla Autorki, kt6ra podj�la si� tak trudnego zadania. 

Praca jej rozpada si� na kilka cz�sci. W pierwszej omawia Autorka zagadnie
nia teoretyczne: poczcttki dokumentu i kancelarii, stosunek carta do notitia, doku
mentü dyspozytywnego do poswiadczeniowego, wreszcie organizacj� kancelarii 
w og61nosci, polskiej w szczeg61nosci. W cz�sci drugiej bada dokumenty wielkopol
skie, ich dyktat, pismo i autentycznosc, wreszcie organizacj� kancelarii. Ternatem 
cz�sci tr2eciej jest podobna analiza dokument6w duchownych wielkopolskich (bis
kupich ,i klasztornych). W ostatniej wreszcie, ilustrowanej pröbkami pisma i re
produkcjami dokument6w nie drukowanych, zestawia regesty dokument6w wy
stawc6w wielkopolskich, raz jeszcze zaliczajqc do r�ki czy dyktatu odpowiedniego 
urz�dnika. 

Trudno na 230 stronach tekstu odpowiedziec wyczerpujqco na wszystkie posta
wione sobie przez Autork� pytania, kt6re wymagalyby szeregu prac monograficz
nych. Stqd wiele Sqd6w Autorki zostalo wygloszonych w tonie dogmatycznym, bez 
precyzyjnego ich uzasadnienia; tyczy si� ta uwaga zwlaszcza sprawy autentycznosci 
dokument6w i przypisania dyktatu poszczegölnym osobom, innym, niz to czynila 
dotychczasowa literatura (S. K�trzynski), np. dyktat kanclerza Izajasza. Szkoda 
wreszcie, ze Autorka nie podala zestawienia rqk pisarskich, tak jak uczynHa to 
w odniesieniu do dykta�u, zrekapitulowanego w forrnie tabel przy poszczeg6lnych 
osobach. 

Wreszcie kilka uwag og6lnych. Dzisiejsza literatura dyplomatyczna coraz 
dalej odchodzi - mym zdaniem - od ciqgle w pelni aktualnych twierdzen Mapil
lona, ze dopiero suma niezgodnych cech wewn�trznych i zewn�trznych dokumen-

1 H. S c h u b e r t, Eine lüttischer Schriftprovinz, Marburg 1908. 
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t6w niezgodnych z epokq moze decydowac o 1ego nieautentycznosci 2
• Nie znamy 

przeciez dzis wszystkich przyczyn, kt6re powodowaly wystawienie dwoch odmien
nych dokument6w w niedlugim po sobie odst�pie czasu. Nawet pismo nie zawsze 
moze byc decydujqcym sprawdzianem nieautentycznosci dokumentu, jako ze spo
tykamy zawsze wypadki wsp6listnienia obok siebie pisma os6b starych i mlodych. 
reprezentujqcych nieraz typy pisma r6zniqce si� prawie o p6lwiecze. Nadto badacze, 
zwlaszcza polscy, zbyt malo zwracajq uwagi na wypowiedzi takiej powagi na polu 
dyplomatyki, jakim byl Bresslau, kt6ry stwierdzil, ze badacze poszczeg6lnych kan
celarii, przewaznie w tym kierunku poczqtkujqcy, z zasady zbyt nisko szacujq 
ilosc dokument6w proweniencji kancelaryjnej 3

• 

Przechodzqc do uwag nad cz�sciq pierwszq pracy dr Bielinskiej, mialbym duze 
zastrzezenia eo do schematu podzialu kancelarii ksiqz�cej na: capell�, scriptorium 
(bibliotek�) i (od polowy XIII w.) notariuszy, czyli wlasciwy urzctd kanclerza. Na
wet w tak wysoko zorganizowanej kancelarii, jakq byla papieska, podzial taki 
w X-XI w. nie istnial. W kancelarii cesarski�j Ottona III (lepiej mi znanej) ano
nimowi pisarze Sc\ zarazem dyktatorami dokument6,w (por. ostatnio Regesta Imperii,

Otto III, bearb. v. M. Uhlirz). Notariusze natomiast, kt6rych nb. Bresslau w swym 
zestawieniu nie wymienia, sq tylko sporadycznie i raczej wyjcitkowo rekognoscen
tami dokument6w w zast�pstwie archicapellana-·arcykanclerza. Stctd uwazam, ze 
przeprowadzony przez Autork� (s. 13) automatyczny podzial na capell�, scripto
rium i notariat ksictz�cy nie odpowiada nawet stosunkom polskim. U:rzqd skryptora, 
ingrosatora dokument6w pojawia si� w Polsee nie - jak chce Autorka - dopiero 
w 1296 r. 4, ale sporadycznie wyst�puje znacznie wczesniej (Malopolska - 1217, 

1222, sekretarz Slctsk - 1255), choc poza tym rzeczywiscie nigdy i nigdzie wi�cej 
nie wyst�puje. R6wniez nie jest scisle twierdzenie Autorki, iz dopiero od polowy 
XIII w. wyodr�bnia si� z capelli osobny notariat ksiqz�cy. Notariusze ksiqz�cy 
(odliczywszy hipotetyczny notariat Kadlubka) pojawiajq si� tez wczesniej, niz to 
przyjmuje Autorka (na Slqsku 1202-1208, 1214, 1209 subnotariusz, Wielkopolska 
1232, Mazowsze 12;39), a zr6znicowanie mi�dzy kapelanami a notariuszami nie jest 
zupelnie przeprowadzone. Tak np. Michal notariusz Przemysla I wyst�puje w la
tach 1246-1257 trzykrotnie z tytulem kapelana 5• Maciej notariusz obu tych ksiqzqt 
(1242-1257) figuruje jako kapelan w 1256 r. 6, na Slqsku Krzyzan jest tytulowany 
promiscue notariuszem i kapelanem 7

• Tak wi�c naszym zdaniem nie bylo sci�go 
przedzialu mi�dzy capellct dworskct a urz�dem notariusza. Nie slychac tez w tym 
czasie o istnieniu jakiejs biblioteki i scriptorium ksictz�cego. 

W sprawie poczqtku kancelarii ksictz�cej polskiej zajmuje Autorka stanowisko 
posrednie mi�dzy obu K�trzynskimi a T. Wojciechowskim, Semkowiczem (ostatnio) 
i podpisanym, przyjmujqcym jej istnienie eo najmniej w pocz&tkach XII w., jesli 
nie nawet w czasach Chrobrego. Wedlug Autorki' kancelaria ksictz�ca istniala eo 
najmniej od poczcttku XII w., ale dzialalnosc jej ograniczala si� do uwierzytelnia
nia dokument6w sporzqdzanych przez odbiorc6w. I zn6w dowod6w na to nie 
mamy, a dane posrednie swiadczq o czyms wr�cz przeciwnym. Urz�dnicy kan
celaryjni, jakkolwiek si� zwali, prowadzili przeciez korespondencj� monarszq, na 
owe czasy dosc rozleglq. Zestawienie Budkowej wymienia 8 zaginionych· list6w 

I 

2 Por. R. R o s e n m u n d, Fortschritte d. Diplomatik seit Mabillon, München 
1897. 

3 Por. H. B r  e s  s 1 a u, Handbuch d. Urkundenlehre, t. l, Leipzig 1912, s. 611. 
4 Por. s. 13. 
5 KW nr 261, 309; U 1 a n  o w s k i, Dok. kuj. i mazow., s. 353, nr 5.
6 KW nr 360.
7 Regesten, nr · 252, 270, 273. 
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sprzed ll38 r., nie licuic wzmianel{, z kt6rych istnienie listow (np. do papiefa, 
cesarza niemieckiego czy bizantyjskiego, kr6la czeskiego itp.) samo przez si� 
wynika. 

Druga kwestia - to czy kancelaria monarsza polska do XII w. byla wyzej czy 
nizej zorganizowana. Zdaje mi si�, ze zagadnienie to jest nieistotne. Skoro istnial 
urzqd kanclerza, skoro slyszymy o kapelanach ksiciz�cych, skoro dalej mamy do 
czynienia z dyktatem kancelaryjnym ksiqz�cym (np. kanclerza Jana czy „kadlubko
wy" dyktat kilku dokument6w Sprawiedliwego, nieslusznie cz�sciowo negowany 
przez Budkowq), to musimy przyjqc co najmniej dla XII w. istnienie zorganizowa
nej kancelarii ksic,iz�cej polskiej. Czy byla ona zorganizowana nizej czy wyzej, 
czy nisko, czy wysoko, rzecz drugorz�dna. Przeciez „samowystarczali1cl" w poj�ciu 
Autorki byla od XII w. tylko kancelaria papieska (w XI w. trafiajq si� pisma 
redagowane i spisane przez osoby spoza kancelarii). Natomiast w tak wysoko zor
ganizowanej kancelarii Fryderyka II Hohenstaurfa 30% jego dokument6w bylo dzie
lem os6b trzecich 8• Na 100 przykladowo przeglqdni�tych dokument6w Henryka IV 
cesarza z lat 1056-1063 18 zostalo spisanych albo przez osoby spoza kancelarii, 
albo przez tzw. Hilfsschreiber. A mimo to nie b�dzie nikt zaprzeczac wysokiego 
stopnia organizacji tych kancelarii. 

Przechodzimy do om6wienia prawnego stanowiska dokur�entu polskiego XII 
i poczqtku XIII w. w uj�ciu Autorki. Stoi ona nadal zasa.dniczo na stanowisku 
S. K�trzynskiego, iz dokument dyspozytywny ksiqz�cy polski wytworzyl si� do
piero w drugiej cwierci XIII w. (wedlug K�trzyiiskiego w drugiej polowie XIII
w.), polemizujqc przy tym ze starszq mq prac& na temat dyspozytywnego czy po
swiadczeniowego charakteru dokumentu 9, nie cytujqc natomiast zupelnie nowszej
1iteratury na ten temat (Heuberger, Steinacker), na �t6rej podstawie kilkakrotnie
uzupelnialem me dawne stanowisko 10• Sqdz� wi�c, ze dyskusja na ten temat jest
co najmniej jalowa. Osobiscie stoj� nadal na stanowisku, ze ksiqz� polski od naj
dawniejszych czas6w jako wladca suwerenny i zr6dlo prawa dla swych poddanych
wystawial zawsz-e dokumenty takze o charakterze publicznym, dyspozytywnym. Inna
rzecz, ze na podobny temat istnieje duza rozbieznosc literatury zagrapicznej 11

• 

Przechodzimy do om6wienia gl6wnej_ cz�sci pracy dr Bieliiiskiej, tj. do analizy 
dokument6w wielkopolskich XIII w., a to 77 dokument6w Przemysla I (nadto 10 
zaginionych), 100 dokument6w Boleslawa (nadto 9 znanych ze wzmianek), 1 doku
mentu ks. Jolanty, dalej 63 dokument6w arcybiskupich (1213-1390), 37 dokumen
t6w biskup6w poznanskich (z lat 1218-1299); razem tedy analizie poddanych zostalo 
297 dokument6w. Oczywiscie wyczerpujqce om6wienie i dokladna analiza tak 
olbrzymiej ilosci dokument6w na okolo 180 stronach tekstu byla niemozliwa, mimo 
ze Autorka wykazala wielkcl znajomosc rzeczy i duze opanowanie materialu. Stqd 
tedy zbyt cz�sto zadowala si� ona dogmatycznymi sqdami, zwlaszcza na temat 
autentycznosci czy dyktatu poszczeg61nych dokument6w, nie polemizujqc z dawniej
szymi sqdami (og6lem Autorka uznaje za falsyfikaty, podrobione, formalne falsy
fikaty, podejrzane itp. 20 dokument6w, po 10 kazdego ksi�cia); tak ma si� sprawa 
z dyktatem czy pismem poszczeg6lnych dokument6w (S. K�trzyiiski, S. Krzyzanow-

8 Por. E r b e n  - S c h m i t z  - K a 1 1  e n b e r  g - R e d  1 i c h, Urkundenlehre, s. 104. 
9 Por. S; 28 recenzowanej pracy. 
10 Por. K. M a 1 e c z y n s k i, Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywat

nym, Lw6w 1935, s. 13 nn. i passim; t e n z e, Zarys dyplomatyki polskiej, Wroclaw 
1951, s. 10 nn. 

11 Por. na ten temat: E. M ü h 1 b a c h  e r, Kaiserurkunde u. Papsturkunde 
(Mttl. d. Inst. f. oest. Gesch., Ergb. IV). 
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ski), zwlaszcza dyktatem kanclerza Izajasza, kt6ry Autorka kwituje kr6tkim 
,,mozna z pewnoscici stwierdzic, ze Izajasz nie dyktowal dokument6w" 12• 

Spraw� autentycznosci dokument6w pozwol� sobie przykladowo w kilku wy
padkach poruszyc. Autorka skwa.lifikowala dokument KW nr 249 jako falsyfikat, 
gl6wnie na ·podstawie, jakoby Jan nigdy nie· wyst�powal jako notariusz; ale prze
ciez jako kapelan jest czf;sto poswiadczany 13, a chyba poprzez notariat awansowal 
wreszcie na kanclerza. Poqobnie KW 236 uwaza dr Bielinska za falsyfikat, gdyz 
wyst�puje na nim opat Heklin, kt6ry wedlug Autorki m6gl nim zostac dopiero 
po smierci opata Jana (1243 r.). A przeciez opaci benedyktynscy nie bywali wy· 
bierani dozywotnio, a nawet w stosunku do Heklina Accessio Kieszkowskiego 14 
wspomina, iz Heklin byl dwukrotnie opatem (1242, 1243-1246). Podobnie nr 269 
kwalifikuje 'Autorka bezapelacyjnie jako falsyfikat (s. 91), mimo ze Appelt oswiad
czyl si�, ze pismo jest zupelnie wsp6lczesne i piecz�c autentyczna 15• Na tych paru 
przykladach poprzestaniemy. 

Ciekawsze sei inne dokumenty, jak np. dokument Przemysla opatrzony datq 
2 (22 ?) II 1258 (a wi�c w rok prawie po jego smierci), kt6ry zostal przez Autork� 
skwalifikowany jako formalny falsyfikat, jako ze wyst�pujqce. w nim zwroty 
polskie (borii, gaii, ulicza) majq byc rzekomo nieznane ze wsp6lczesnych dokumen
t6w, a nadto iz transumpt jego z 1395 r. wspomina, iz dokument byl „raza, abolita 
et in eodem pergamino viceversa scripta". Co do zarzutu pierwszego - to terminy 
„borii" i „gaii" wyst�pujci wsp6kzesnie w autentycznych dokumentach polowy 
XIII w. 16 (jedynie wyraz „ulicza" nie jest mi z ty·ch czas6w znany). Natomiast eo 
do zarzutu palimpsestu, to i takie wypadki nie sq wyjqtkami i nie zostaly przez 
Autork� wysuni�te jako zarzut (np. KW nr 378). 

Jeszcze ciekawsze jest zagadnienie dokument6w Boleslawa wystawianych wsp61-
nie z Przemyslem czy samodzielnie w czasie, kiedy Boleslaw byl wi�zniem brata 
(19 V 1250-20 IV 1253). Zwyczaj wi�zienia braci przez braci dla wymuszenia 
udzial6w byl w tym czasie modny (Henryk III Boleslawa Rogatk� 1242?, Przemysl I 
tegoz 124.9). Jesli tedy dokumenty Przemysla wydane wsp6lnie z bratem wypad
nie - mym zdaniem - uznac za naduzycie ze strony Przemysla, to dokumenty 
Boleslawa wystawione w czasie niewoli b�dq albo falsyfikatami (jak to o nrze 297, 
305 przypuszcza Autorka), albo (jak nr 313) spisane p6.zniej, podobnie �ak znany 
dokument Kazimierza Wielkiego z 1331 r. 17 Nie mog� wi�c r6wniez zg-8..dzic si� 
z Autorkci, ze Boleslaw przed 1247 r. nie posiadal wlasnej kancelarii. Kanclerz 
Boleslawa Gotpold znany jest z lat 1243-1245 18, a podobnie ma si� rzecz z per
sonelem nizszym (notariusze i kape lani). 

Przechodzimy do om6wienia wynik6w badania dyktatu dokument6w obu 
ksiqzqt. Wyjcitkowo tylko Autorka uzasadnia swe twierdzenia, zes1iawiajcic np. 
ulubione ·arengi czy zwroty uzywane przez poszczeg6lnych dyktatorow. Podaje 
wreszcie zestawienia dokument6w przypisywanych przez nici jednej osobie w for
mie tablic ulatwiajcicych orientacj�. Zdaje mi si� jednak, ze w swych roz
wazaniach Autorka w zbyt malym stopniu uwzgl�dnia istnienie i stosowanie 

12 Por. s. 76, 246 recenzowanej pracy. 
13 Por. KW nr 261, 292, 309, 249. 
14 Por. MPH V, s. 600. 
1s H. A p p e 1 t, D. Urkundenfälschungen d. Kl. Trebnitz, Wroclaw 1940, s. 130, 

nr 70. 
16 Por. np. KW indeks sub „vocabula linguae alienae". 
17 Por. S. K � t r z y n s k i, Elementy chronologiczne dokument6w Kazimierza

Wielkiego, Krakow 1913, s. 82. 
18 KW nr 240, 249. Dokumenty te uwazam za autentyczne. 
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w polskich kancelariach formularzy (poza Summq. Ludolfa); mam na mysli fran
cuskie (orleanskie i turonenskie). Wreszcie trzeba si� liczyc z istnieniem wlasnych 
wielkopolskich formularzy. Jesli jednq i t� samq areng� spotykamy na dokumen
tach tego samego wystawcy dla r6znych odbiorc6w i - co wi�cej - na doku
mentach, kt6rych dyktat sama Autorka przypisuje r6znym osobom, to musi si� 
chyba nasunqc nieodparty wniosek, ze korzystali oni wsp6lnie z jakiegos formula
rza, z kt6rego dobierali na przemian nieraz te same zwroty. Tak tedy np. arenga 
„humani generis actiones" wyst�puje wprawdzie tylko na dokumentach, kt6rych 
dyktat przypisuje Autorka Konradowi, ale to bodaj tylko wyjc}tek. Arenga „quo
niam acta et voluntates" (KW nr 203, 302, 415) wyst�puje na dokumentach zar6wno 
dyktatu Gerarda, jak Michala; podobnie zwrot nieco odmiennie wystylizowany (nr 
231, 264). Arenga ,,Dum vivit littera" wyst�puje na dokumentach zar6wno dyktatu 
Michala, jak Tilona (nr 256, 404, 432, 443), a arenga „ab humana facilius labuntur 
memoria" figuruje na dokumentach zar6wno dyktatu Tilona, jak Macieja i Piotra 
(nr 322, 424, Ulanowski, s. 354, nr 6). Raczej wi�c przyjqc wypadnie, ze dyktatorzy
-notariusze kancelarii Przemysla i Boleslawa czerpali swe wzory z ksiqg kancela
ryjnych (formularzy), niz je samodzielnie komponowali. Poczqtek tych formularzy 
w kancelarii wielkopolskiej staralem si� na innym miejscu polozyc juz na 1225 r. 19 

Nie polemizujqc tu w szczeg6lach na temat autorstwa dyktatu poszczeg6lnych 
dyktator6w z Autorkc}, wypadnie stwierdzic, ze w ostatecznym rezultacie przy
pisala Autorka dyktatowi: Gerarda 5 dokument6w, Michala 23, Konrada 15 bqdZ 
16 akt6w, Macieja 26, Piotra 2, Tilona 7, Swi�toslawa 6, wreszcie dwu Mikolajow 
11; 6 dokument6w skwalifikowala pod wzgl�dem dyktatu jako og6lnie kancelaryjne. 
W sumie tedy otrzymalibysmy 101 dokument6w, kt6rych dyktat w calosci lub 
cz�sciowo (10 wypadk6w) nalezalby do wystawcy. Stanowiloby to okolo 510/o, a na
wet ewentualnie 560/o dokument6w obu wystawc6w. Jest to chyba znak wysoko 
zorganizowanej kancelarii, jesli niewiele ust�powala wsp6lczesnej. jej prawie kan
celarii cesarzy niemieckich 20• W por6wnaniu z innymi polskimi kancelariami dziel
nicowymi stosunek uklada si� nast�pujqco: dla dokument6w Brodatego (1202-1238) 
procent dokument6w wyszlych z kancela.rii wystawcy wyraza si� liczbq 56, w kan
celarii wielkopolskiej Laskonogiego i Odonicza procent ten wynosil 25; z doku
ment6w Wstydliwego (1234-1279) okolo 580/o jest pod wzgl�dem dyktatu prowe
niencji kancelaryjnej, dla Henryka Bialego wroclawskiego obliczono ilosc takich 
dokument6w na przeszlo 640/o, wreszcie okolo 640/o dokument6w Przemysla II wiel
kopolskiego bylo dzielem dyktator6w lub kopist6w wystawcy 21

• Jak wi�c widzimy, 
udzial personelu. kancelaryjnego ksic}zc}t wielkopolskich w redagowaniu dokumen
t6w miesci si� w zasadzie w sredniej dla tego problemu i ·a1a tej epoki. 

Przechodzimy do om6wienia strony paleograficznej dokument6w ksic}zqt wiel
kopolskich w swietle wywod6w dr Bielinskiej. Kazda ocena paleograficzna wszel-

19 Por. K. M a 1 e c z y n s k i, O formularzach obcych w Polsee wczesniejszego
sredniowiecza (Sprawozd. Tow. Nauk. we Lwowie, 1931, XI, s. 14-15); t e n z e, 
0 formularzach w Polsee wczesniejszego sredniowiecza (Roczn. Zakl. im. Ossolin·· 
skich, 1948, III, s. 187-230) i odb. 

20 Por. wyzej przyp. 8. 
21 Por. Kod. dypl. Slqska, t. III, Wroclaw 1964, s. XVII wst�pu; K. M a 1 e c z y n

s k i, Studia nad dyplomami i kancelariq Odonicza, Lw6w 1928, s. 224 n.; K. B o 
b o w s k i, Ze studi6w nad dokumentami i kancelariq Boleslawa Wstydliwego (Acta 
Univers. Wratislaviensis, nr 36), Wroclaw 1965, s. 54 n.; H. O. S w i e n t e k, Kanz
lei- u. Urkundenwesen Herzog Heinrichs III. v. Schlesien (Ztschr. f. Gesch. Schles., 
1935, LXIX, s. 45 nn.); M a 1 e c z y n s k i, Zarys dyplomatyki, s. 177; o kancelarii 
Henryka Probusa por. ostatnio W. T u r o n, Zarys dziej6w kancelarii Henryka Pro
busa (1270-1290) (Sob6tka, 1964, XIX, s. 39 nn.). 
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kiego pisma jest oczyw1sc1e zawsze mocno subiektywna, utrudniona zwlaszcza 
cz�sto brakiem formuly skrypcyjnej, nie dajqcej zwiqzac danego pisma z osobq 
jej autora. Stqd tarn, gdzie jej brak (np. w dokumentach cesarzy niemieckich czy 
kr616w francuskich), wydawcy poprzestajq albo tylko na identyfikacji .r�ki 22, albo 
na oznaczeniu ich siglami wedlug poczqtkowych liter kanclerzy (np. Her. A, B, C 
itd.) 23. I jeszcze jedna uwaga og61na. W stosunkach polskich jedni i ci sami pisa
rze, wywodzqcy si� zazwycza_j z kleru kapitulnego, pisali zarowno dokumenty 
biskupie, jak ksiqz�ce, te ostatnie • w charakterze urz�dnik6w ksiqz�cych. Stqd np. 
pismo dokument6w biskupa poznanskiego z 1218 r. 24 i Odonicza z 1235 r. (nr 184, 
202), wszystkie spisane jednq r�kcl, a wystawione na rzecz roznych odbiorc6w (joan
nici, katedra poznanska), jest dzielem pisarza poznanskiego (moze kanonika po
znanskiego i kanclerza Odonicza, Stefana). 

W dokumentach ksiqzqt wielkopolskich z lat 1241-1279 formula skrypcyjna 
wyst�puje, o ile · zdolalem sprawdzic, 12 razy, z tego na 7 oryginalach (Michala, 
Konrada i Macieja). ,,Scriptum per'.' Fraharda, Gotpolda i Piotra znane Sc\ tylko 
z kopii. Spotykajqc tedy na dokumencie autentycznym i znanym z oryginalu for
mul� skrypcyjnct danej osoby (qui conscripsit, ego . .. conscripsi), dojsc musimy 
do wniosku, ze pisarzami danych dokument6w byly osoby wymienione w formule 
skrypcyjnej. 

Wychodzqc z tych cz�sciowo zalozeli. Aut,orka stara si� przypisac pismo 93 ory
ginal6w poszczeg6lnym osobom, anonimom, wreszcie odbiorcom. Pismo, bardzo 
zresztct charakterystyczne, notariusza Michala, kt6ry czterokrotnie umiescil na ory
ginalach swe scriptum (nadto na jednej kopii), stwierdzila Autorka bezspornie 
w 7 oryginalach, reprodukujqc jeden z nich wraz z formulct skrypcyjnq (wz6r nr 1). 
Jedynie zaliczenie do jego r�ki numeru 329 (na rzecz klasztoru w Trzebnicy), spisa
nego ewidentnie innym zupelnie duk�em i szkolq pisarskq, nalezy przypisac nie
porozumieni u 25• R�ce Konrada przypisala Autorka 5 oryginal6w pewnych i jeden 
alternatywny (dodac wypadnie jeszcze jednct kopi�, nr 282), z jego formulq skryp
cyjnq. Czy nr 603 wykazuje pismo r�ki Konrada, czy tylko podobne, z braku 
fotografii nie smiem rozstrzygac. Szkoda jedynie, ze dr Bielinska nie da}a repro
dukcji numeru 336 (zawierajqcego scriptum per Konrada). I tu twierdzenia Autorki 
nie nastr�czajq wi�kszych uwag. ( Najwi�cej uwag budzi seria oryginal6w przypisanych przez dr Bielinskq nota
riuszowi Maciejowi. Jego formula znana jest tylko z jednego doku_mentu (nr 382 
oryg.), kt6ry dr Bielinska uwaza jedynie za podobne do pisma Macieja. Natomiast 
pismo nru 357, przypisane przez takct powag� na polu paleografii, jakim byl 
S. Krzyzano,wski; naszemu Maciejowi, odnosi Autorka do r�ki Baszka. Z drugiej
strony za niewc\tpliwe pismo Macieja uwaza ona dokument z 1258 r. (nr 368), wyka
zujqcy identycznct r�k� eo falsyfikat Laskonogiego z 1181 r. 26, obarczajqc naszego
ingrosatora zarzutem, iz fabr-ykowal falsyfikaty pod imieniem i w kancelarii ksi�-

22 Por. np. M. P r  o u, Recueil des actes de Philippe 1 roi de Franc_e, Paris 1908, 
s. LXXXV nn.

23 Por. MGH DD O I, 0 II, 0 III i dalsze.
24 KW nr 104. Autorka nieslusznie uwaza oryginal za nieznany. Do 1915 r. znaj

dowal si� on w Bibliotece Publicznej w Wilnie (sygn. dipl. nr 4). Nadto znana jest 
jego posrednia kopia z Pragi oraz transumpt z 4 VII 1422 w Archiwum Miejskim 
we Wroclawiu. 

25 Pismo nru 329 zblizone jest nieco do pisma nru 494, przypisanego przez 
Autork� Tilonowi. W zadnym razie nie jest to pismo odbiorcy (kl. w Trzebnicy). 

26 Por. w tej sprawie S e m  k o w i c z, Rod Awdaiic6w, Poznan 1920, s. 44 nn. 
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cia 27• I zn6w nie majqc kompletnego zestawu chocby wszystkich fotografii, nie jes
tem w stanie przeprowadzic pelnego zestawu dokument6w r�ki Macieja. Niemniej na 
podstawie posiadanych fotografii mog� stwierdzic, ze pismo nru 253 przypisane 
przez Autork� alternatywnie Maciejowi nie wykazuje najmniejszych slad6w po
dobieiistwa, lecz zasadniczq odmiennosc stawiania charakterystycznych liter (g, a, 
koiicowe · s, r, 1, h). Z nrem 368 wykazuje tez zasadniczq r6znic� pismo nru 369, 
uznanego przez Autork� za niewqtpliwe pismo Macieja. Nie dysponujqc pelnym 
aparatem por6wnawczym pisma Macieja, bylbym mimo wszystko bardzo ostrozny 
w przyj�ciu wszystkich tez Autorki. W ostatecznym wyniku, opierajqc si� na auto
psji fotografii i spostrzezeii Krzyzanowskiego, do pisma Macieja zaliczylbym 7 pew
nych i 1 przypuszczalny czystopis (nr 382, 235, 391, 383, 413, 401, 369 i ewentualnie 
363-). 

Z braku miejsca i moznosci pelnego skontrolowania przyjmuj� za Autorkq 
2 ci,ysto:pisy Tilona (nr 322, 432?, a moze i 329), tylez Swi�toslawa (nr 411, dod. 
nr 9), obu Mikolaj6w (nr 441, 430, 389, 436, 433, 451). Natomiast przypisane przez 
niq og6lnie kancelarii ksiqz�cej 6 dokument6w (nr .454, 437, 444, 476, 411, 416) 
pomnozylbym za Krzyzanowskim o 2 dalsze (nr 243, 253), k�6re spisane jednq r�kct 
na rzecz r6znych wystawc6w sq najsnadniej produktem pisarskim kancelarii wy
stawcy. 

W sumie tedy otrzymalibysmy okolo 40 dokument6w znanych z oryginal6w, 
a spisanych r�kami znanych lub anonimowych pisarzy wystawcy. Stanowiloby to 
okolo 430/o 93 znanych oryginal6w obu ksiqzqt. Natomiast, jak wspomniano, czysty 
dyktat kancelarii wystawcy wykazuje 47°/o og6lu dokument6w. Czyzby w takim 
razie dokumenty redagowane przez notariuszy ksiqz�cych byly ingrosowane przez 
odbiorc6w w 50/o wypadk6w? Rzecz wymaga niewqtpliwie blizszej analizy. 

Z braku miejsca nie b�d� zajmowac si� produktami r�ki odbiorc6w. Podnios� 
tylko, ze przypisany przez Autork� dukt pisma trzech dokument6w trzebnickich 
(nr 271, 308, Regesten, nr 676) pochodzi rzeczywiscie od odbiorcy. Nie b�d� nato
miast polemizowac z Autorkq, czy Bartlomiej · kanonik lubuski pracowal w og6le 
w kancelarii wielkopolskiej (s. 73, 93), czy wreszcie Maciej byl mnichem lubiiiskim. 
Natomiast razi nieco pewna niekonsekwencja w terminologii dyplomatycznej: in
sert - transumpt, podfalszowany (zamiast interpolowany), oryginal podrobiony. 
Niesluszne jest takze twierdzenie Autorki, iz mandat6w przed polowq XIII w. 
w Wielkopolsce brak (s. 41); dokumenty-mandaty Odonicza z 1233 i 1239 r. za
pewne ·przez przeoczenie nie zostaly uwzgl�dnione. Szkoda wreszcie, ze Autorka nie 
zaj�la si� blizej zagadnieniem dw6ch ekspedycji jednego dokumentu (nr 237, 373), 
spisywanych bqdz r6znymi r�kami, bqdz jednq i tq samq. Wnioski wyciqgni�te 
z tego zjawiska bylyby bardzo ciekawe. Wreszcie nie widz� w zr6dlach pok!:·ycia 
dla okresleii dr Bieliiiskiej: dyktat henrykowski (zwlaszcza). Rzekoma charaktery
styczna dlaii cecha, wyraz: carta, wyst�puje sporadycznie i w dokumentach wiel
kopolskich 28

• 

Sumujqc nasze wywody nad ciekawq pracq dr Bieliiiskiej stwierdzamy, ze 
jest ona waznym krokiem naprz6d dla poznania rozwoju polskiego dokumentu 
i kancelarii ksiqz�cych w drugiej polowie XIII w. Oczywiscie w niekt6r ych szcze
g6lach tezy Autorki b�dq jeszcze dyskusjne, ale bez dyskusji nie ma post�pu w na
uce. 

Karol Maleczynski 

27 Por. s. 112 recenzowanej pracy. 
28 Por. np. KW nr 131, 223, cartula nr 139, 215; dokumenty r6znych wystaw

c6w dla r6znych odbiorc6w (z wylqczeniem kl. w Henrykowie). 
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F. S e i  b t, HUSSITICA. ZUR STRUKTUR EINER REVOLUTION (Beihefte zum
Archiv für Kulturgeschichte, Heft 8, Kolonia 1965, s. 205). 

Czasy husyckie doczekaly si� wielu naukowych i popularnych opracowaii. Mi
mo to do dnia dzisiejszego stanowiq one jeden z najcz�sciej dyskutowanych pro
blem6w. Wcic}z ukazujc} si� nowe interesujqce publikacje, wnoszc}ce coraz to wi�cej 
danych do lepszego poznania wszystkich faz rozwojowych rewolucji husyckiej. 
Ostatnio, dzi�ki poparciu ze strony Deutsche Forschungsgemeinschaft, ukazala si� 
jeszcze jedna, wyjc}tkowo ciekawa praca na tematy husyckie. Autorem jej jest znany 
zachodnioniemiecki historyk Ferdynand Seibt, sama zas praca zostala w roku aka
demickim 1963/64 przedstawiona na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Mona
chijskiego jako rozprawa habilitacyjna 1. W wydaniu ksiqzkowym praca F. Seibta 
dzieli si� na cztery rozdzia�y gl6wne, z kt6rych kazdy posiada szereg drobnych 
podrozdzial6w. Autor ustalH kompleksy zagadnien, kt6re w nauce historycznej 
zwyklo si� uwazac za podstawowe problemy rewolucji husyckiej. Za punkt wyjs
ciowy tego rodzaju badaii posluzyla od dawna dobrze znana i og61nie przyj�ta 
tr6jczlonowa definicja husytyzmu, wedlug kt6rej byl on okreslany z wciqz zmie
niajqcym si� akcentem bqdz jako prqd religijny, bqdz spoleczny„ bctdz wreszcie 
narodowy. Znaczenia tego rodzaju definicji skonfrontowal Autor z wydarzeniami 
rewolucyjnymi. W zwictzku z tym przesledzil szereg zr6del z okresu rewolucji 
husyckiej, a zwlaszcza zr6dla po ctz·alajc}cych przy kolegium magisterskim Uni
wersytetu Praskiego reformatorach religijnych. Zapoznal si� z poglqdami owych 
reformator6w, gl6wnie z ich zapatrywaniami na moralne normy prowadzenia 
wo.jen. W wyniku szczeg6lowych i zmudhych badan doszedl Autor do wniosku, 
ze kolegium magisterskie nie mialo zadnych powic}zaii ani z narodowym, ani ze 
spolecznym programem rewolucji husyckiej. Praskim uczonym obce byly dqzenia 
do odnowy narodowej oraz jakiekolwiek dctzenia do zmian spolecznych. Jednakze 
wlasnie owi dzialajc}cy przy kolegium magisterskim teologiczni teoretycy poprzez 
swoje ataki na niedomogi koscielnego systemu nauczania dali 6w bodziec wy
zwalajqcy przyszle wydarzenia rewolucyjne. Ataki te zostaly r6znie i w kazdym 
kr�gu na sw6j spos6b zrozumiane, stqd tez z plaszczyzny ' teoretycznych dyskusji 
naukowych wiodly niezamierzone powic}zania do rewolucji spolecznej. Raz powzi�te 
odrzucenie autorytetow teologicznych prowadzilo do niekontrolowanego tworzenia 
si� cor·az to nowych sekt. Biorc}c przyklad z dzialalnosci ludzi zwiqzariych .z kr�
giem zycia religijnego, pocz�to zaprzeczac takze realnosci i nienaruszalnosci 6w-
czesnego porzc}dku spolecznego. 

I tu wysuwajq si� pierwsze zastrzezenia eo do slusznosci postawionych przez 
Autora tez. Rola dzialajqcych przy praskim kolegium magisterskim katolickfch 
teolog6w jako bodzca do wybuchu rewolucji husyckiej zdaje si� byc znacznie wy
olbrzymiona, a jednoczesnie Autor nie widzi lub nie chce widziec innych przyczyn 
tejze rewolucji, na kt6re tak wielkct uwag� zwracajc} historycy marksistowscy 2

• 

1 F. Seibt znany jest z szeregu innych prac na tematy husyckie. Por.: Johannes
Hus und der Abzug der deutschen Studenten aus Prag 1409 (Archiv für Kultur
geschichte, XXXIX, 1957, s. 63-80); Slyste nebesa. Eine hussitische Propaganda
schrift (Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum, I, 1960, s. 112-121); Die 
Hussitenzeit als Kulturepoche (Historische Zeitschrift, t. 195, 1962, s. 21-62); 
Communitas primogenUa. Zur Prager Ilegemonialpolitik in der hussitischen Revo
lution (Historisches Jahrbuch, R. 81, 1962, s. 80-100); Die hussitische Revolution
und die europäische Gestllschaft (Cultus Pacis Etudes et documents du Sympo
sium Pragens Cultus Pacis 1464-1964, Prague 1966, s. 21-34), i inne. 

2 Zob.: J. M a c  e k, Husitske revolucni hnuti, Praha 1952; E. M a 1 e c z y ii s k a, 
Ruch husycki w Czechach i w Polsee, Warszawa 1959; R. K a 1 i v o d a, Husitska
ideologie, Praha 1961. 
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W dalszym ciijgu pracy rozpatruje Autor zagadnienie Wlc\Zc\Ce si� z pojmowa
niem narodowosci w husytyzmie. W spos6b interesujijcy przedstawia rozwoJ cze
skiej ideologii narodowej w epoce husyckiej, przy czym zagadnienie to rozpatruje 
na szerszym tle stosunkow p6znego sredniowiecza. Stc\d tez rozdzial �n stanowi 
bodajze najciekawszc\ cz�sc pracy F. Seibta. 

Zestawiajijc obok siebie dane zr6dlowe dotyczijce sytuacji stanowej w husyckich 
Czechach pozwolil sobie Autor na przeciwstawienie dotychczasowemu poglc1dowi 
nowej definicji, wedlug kt6rej za gl6wne sily. rewolucji husyckiej uwaza nast�pu
jijce zwalczajijce si� nawzajem ugrupowania spoleczme: 1. magistrzy; 2. nacjona
lisci; 3. tzw. ,,mali ludzie" w miastach; 4. bractwa; 5. szlachta. 

Do grupy pierwszej wlicza Autor teologicznych reformator6w, kt6rzy ruch 
husycki przedstawiali jako problem koscielny. Do tzw. nacjonalist6w zalicza poli
tycznie wyksztalcone mieszczanstwo praskie, kt6re reform� religijnc\ traktowalo 
raczej jako drog� do realizacji swych postulat6w narodowych bqdz narodowo
-koscielnych. Gloszone przez prazan hasla narodowe zyskaly zrazu szeroki od
dzwi�k wsr6d szlachty, czyniijc tym samym z praskiego mieszczanstwa kierow
niczij sil� rewolucji husyckiej. Tzw. ,,mali ludzie" dzialaH na terenie miast, gl6wnie 
w Pradze, gdzie pod kierownictwem Jana Zelivskiego utworzyli na pewien czas 
antypatrycjuszowskij wielkq gmin�. Ruch ten zwiqzany byl raczej z praktycznymi 
ambicjami politycznymi, stctd tez w srodowisku miejskim, zwlaszcza w pierwszej 
fazie rewolucji, byl on dosc daleki od tendencji chiliastycznych. Nast�pna grupa to 
wedlug F. Seibta bractwa Taboru i Hradca Krälove, kt6re wysuwaly Zqdania „po
nadnarodowej komunistycznej rcpubliki". Poczqtkowo pozostawaly · one pod kie
rownictwem zradykalizowanego nizszego duchowienstwa i dopiero z biegiem czasu 
ich trzon kierowniczy staje si� coraz bardziej konserwatywny, choc wlasnie do
piero wtedy bractwa te osiqgn�ly swoje najwi�ksze sukcesy w dziedzinie strategii 
wojennej. W okresie tym zmienila si� takze ich ideologia. Jako grup� ostatniq 
wymienia F. Seibt szlacht�. zwlaszcza bogatq, dla kt6rej rewolucja husycka sta
nowila dals1zy, tym razem bardziej skuteczny cia,g walki o sekularyzacj� d6br 
koscielnych. Konserwatywna polityka szlachty dzialala zar6wno przeciwko dqzeniom 
rnagistr6w, jak i przeciwko pozostalym, wymienionym przez Autora, gl6wnym 
sHom rewolucji husyckiej. Dzialo si� tak nawet wtedy, gdy aktualna sytuacja po
lityczna zmuszala czasem szlacht� do dluzszych lub kr6tszych sojusz6w z niekt6-
rymi z wymienionych wyzej grup. 

Tego rodzaju podzial jest czyms zupelnie nowym. Jest wprawdzie smialy 
i ciekawy, ale slusznosc wlasnie takiego przeds�awienia struktury · rewolucji hu
syckiej musi budzic pewne Wqtpliwosci i zastrzezenia. Te oczywiscie nie· pomniej
szajq rzeczywistej wartosci rozprawy F. Seibta, w kt6rej otrzymalismy ciekawy 
poglqd na dzieje husytyzmu. Rozprawa ta niewqtpliwie stanie si� dla historyk6w 
inspiracjq do dalszych bada11 nad strukturq rewolucji husyckiej. 

Stanislaw Solicki 

CULTUS PACIS. ETUDES ET DOCUMENTS DU SYMPOSIUM PRAGENSAE 
CULTUS PACIS 1464-1964 COMMEMORATIO PACIS GENERALIS ANTE QUIN
QUENTOS ANNOS A GEORGIO BOHEMIAE REGE PROPOSITAE, Prague 1966, 
s. 200.

Projekt Jerzego z Podiebradu z 1464 r., zmierzajqcy do utworzenia zwiqzku
wladc6w europejskich do walki z Turkami i zapewnienia tym samym trwalego 
pokoju w Europie, jest waznym dokumentem mysli politycznej XV w. Z tytulu 
przypadajqcej w 1964 r. pi�csetnej rocznicy wydania przez Jerzego z Podiebradu 



378 Recenzje i artykuly recenzyjne 

owego projektu zorganizowano w dniach 28-30 IX 1964 r. w Pradze mi�dzyna:i;o
dowe sympozjum naukowe, W obradach uczestniczylo kilkunastu pracownik6w 
nauki, specjalist6w z zakresu historii, historii prawa, dyplomacji, literatury, filo
zofii i kultury XV w. Wyglosili oni referaty na temat projektu pokojowego Jerzego 
z Podiebradu i kwestii zwiqzanych z nim bezposrednio i posrednio. Interesujqce 
te referaty ukazaly siQ niedawno drukiem. Z jednej strony znajdujemy w nich 
syntetyczne podsumowanie wniosk6w z dotychczasowej literatury przedmiotu, 
a z drugiej strony (w przewazajqcej ilnsci) wiele nowych mysli, nieraz bardzo 
oryginalnych i zaskakujqcych swq wymowq, wyplywajqcych z toku prowadzonych 
badan, dotqd jeszcze nie publikowanych. 

F. K a v k a 1 w swym referacie zajql si� kwestiq analogii zachodzqcych mi�dzy
epokq husyckq a epokq Jerzego z Podiebradu, wychodzqc z zaloi.enia, iz w planach 
pokojowych Jerzego odbily si� tradycje dqzen husyckich. Zagadnienie wojny lub 
pokoju, koegzystencja z kosciolem katolickim byly tak samo wazne dla Jerzego, 
jak i dla husyt6w, one dyktowaly kierunek jego polityki. Autor wysunql wniosek 
o potrzebie badan nad kompaktatami bazylejskimi i czterema artykulami praskimi,
gdyz w nich widzi punkt wyjscia dzialalnosci politycznej Jerzego.

F. S e i b t 2 przedstawil poglqdy naukowe zachodniej historiografii na zagad
nienie husytyzmu. Z referatu jego wynika, ze ocena rewolucji husyckiej ulegla 
duzej zmianie. Dotychczas historycy zachodnioeuropejscy oceniali husytyzm wylqcz
nie z negatywnego punktu widzenia, a jego rol� zaciesniali do spraw tylko Europy 
srodkowo-wschodniej. Obecnie trakt.uje si� go jako rewolucj� o znaczeniu euro
pejskim i nie odmawia dodatnich aspekt6w w og6lnej ocenie. Seibt wychodzi z za
lozenia, iz husyccy rewolilcjonisci chcieli uczynic Europ� lepszq, nii. byla, chcieli 
prawdziwej wiary, demokratyzacji funkcji panstwowych, dqzyli do zrzucenia prze
mocy monarchii. Autor powoluje si� na sqdy starszej i nowszej literatury, fakty 
rozpatruje z punktu widzenia zachodniego uniwersalizmu. Zwraca uwag� na kryzys, 
jaki przezywaly 6wczesnie panstwa i kr61estwa europejskie, aby w koncu dojsc do 
konkluzji, iz Praga w latach 1419-1421 przeszla drog� europejskich konflikt6w 
spoleczno-gospodarczych. Nacjonalizm praski mial ogromne znaczenie dla calej 
Europy, jego zalozenia znalazly p6zniej spadkobierc6w w calej Europie, a chociaz 
nacjonalizm ten pozostawil krwawe slady w historii, niemniej fyla to droga p'o
st�pu, kt6ra wiodla nar6d od cesarstwa do monarchii narodowej. 

J. I r m s c h e r 3 jako historyk literatury zajql si� przedstawieniem tendencji
pokojowych Jerzego z Podiebradu w piesniach ludu niemieckiego. W okresie od 
XVI do XVIII w. powstalo w Niemczech okolo 400 piesni poswi�conych walce 
Europy z Turkami i t�sknocie ludu niemieckiego do pokoju i sprawiedliwosci. 
Autor zajql si� gl6wnie piesniami z okresu drugiej polowy XV w., kt6rych jest 
zaledwie kilka. Wazniejsze z nich to Türkenschr�i Baltazara Mandelreissa i Von
den Türken Hansa Rosenplüta, przy czym najwiqksze znaczenie posiada ostatnia 
piesn, kt6rq Irmscher staral si� blizej zanalizowac. Poszczeg61ne strofy i zwroty 
piesni Rosenplüta odzwierciedlaj:::i wydarzenia polityczne i spoleczne owych cza
s6w, oddajq wiernie nastroje i pragnienia ludu niemieckiego. Wsp6kzesne wypadki 
polityczne znajdujq sw6j wyraz r6wniez w innej piesni Rosenplüta, Das Türken

1 F. K a v k a, La Boheme hussite et les projets de paix de Georges de Po
diebrad, s. 13-20. 

2 F. S e i  b t, Die hussitische Revolution und .di� europäische Gesellschaft, s. 21-
34. 

3 J. I r  m s  c h e r, Die Gestalt Georgs von Podebrad im deutschen historischen
Lied, s. 35-46. 
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Fastnachtsspi�l, oraz w piesniach takich autorow, jak Vetter, Wispeck i wielu 
innych. 

V. V a n  e c e k 4 przeprowadzil ocen� projektu Jerzego z punktu widzenia po
lityki mi�dzynarodowej. Dla tematu najwazniejszq sprawq bylo rozpatrzenie 1.dei 
pokojowych w sredniowiecznej Europie oraz sposoböw ich realizacji w okresie 
przed wydaniem projektu w 1464 r. Autor dochodzi do stwierdzenia, ze w za
sadzie przed 1464 r. nie bylo w Europie takiego planu, ktöry by zapewnil koegzy
stencj� pokojowq wsr6d narod6w chrzescijaii.skich. Szanse trwalego pokoju stwa
rzal dopiero projekt Jerzego przez dobrowolne zrzeszenie si� panstwa, wspölnq 
organizacj� tego zrzeszenia, dzialanie na zasadzie przyj�tej umowy, rozstrzyganie 
kwestii drogq dyskusji i glosowania, bez ingerencji cesarza i papieza. Wedlug 
oceny Vanecka Jerzy z Podiebradu pierwszy w historii wprowadzil zasad� kolek
tywnego bezpieczenstwa, eo w swoich zalozeniach przypomina Lig� Narod6w i ONZ. 
Autor nie zgodzil si� przy tym z wnioskami niekt6rych historyköw sugerujqcych, 
ze Jerzy pragnql stworzyc jedmi monarchift chrzescijanskq, poniewaz w calym 
projekcie nie widac przewagi jakiejkolwiek narodowosci i dlatego plany pokojowe 
Jerzego noszq charakter nowoczesnej organizacji mi�dzynarodowej o r6wnych 
prawach jej czlonk6w. 

R. Bi e r  z a n  e k 5 skupil si� na poröwnaniu projektu pokojowego Jerzego z in
nymi koncepcjami w sredniowiecznej Europie i na tym tle staral si� ocenic zn?
czenie projektu Jerzego z Podiebradu. Najbardziej zblizony do projektu z 1464 r. 
byl plan Piotra Dubois, przedstawiony w dziele De recuperatione Terre Sancte,

ale z blizszej analizy wynika, iz r6znil si� od niego za�adniczo, przede ws'zystkim 
przez zapewnienie hegemonii jednemu z paii.stw (Francji), jak i przez propozycje 
organizacyjne. Autor ocenia projekt Jerzego jako pierwszy oficjalny dokument 
dyplomatyczny w sprawie trwalego pokoju w Europie. Jego najwi�ksza wartosc 
polega na gloszeniu idei wspölpracy mi�dzy panstwami chrzescijariskimi, bez 
zaleznosci od cesarza lub papieza. Bierzanek podkresla jednak, ze plany Jerzego 
uwzgl�dnialy jedynie zmiany w ukladzie sil politycznych Europy, a nie zmiany 
e:konomiczne lub spoleczne, i w tym nalezy upatrywac przyczyny tego, ze Jerzy 
szukal pomocy do realizacji swych plan6w tylko w kolach rzqdzqcych, a nie 
w narodzie. Projekt pökojowy Jerzego nie zapewnilby tez pokoju uniwersalistycz
nego, poniewaz ograniczony byl do swiata chrzescijanskiego. Nie wolno jednak 
zaciesniac plan6w Jerzego wylqcznie do walki Europy z Turkami i dlatego Autor 
polemizuje z ocenq niekt6rych badaczy w tym wzgl�dzie. 

J. K e j r 6 zwr6cil uwag� uczestnik6w sympozj um na r�kopismienne prze
kazy projektu z 1464 r. i przekazy innych dokumentöw historycznych zwiqzanych 
z realizacjq plan6w Jerzego z Podiebradu. Oryginalu projektu Jerzego nie znamy, 
niemniej istnieje kilka r�kopismiennych przekaz6w pozostajqcych w dosc bliskim 
stosunku do oryginalu. Do r�kopis6w tych Kejr zalicza kopi� oficjalnq z polskiej 
Metryki Koronnej (znalezionq przez R. Hecka), odpisy wsp6kzesne projektu spoczy
wajqce w bibliotece biskupiej w Klagenfurcie i bibliotekach panstwowych w Gdaii
sku i w Paryzu. Po om6wieniu kwestii przekaz6w r�kopismiennych Kejr wymienil 
najwazniejsze wydania drukiem projektu, poczqwszy od pierwszego wydania 
Lengelta z 1764 r., a skonczywszy na ostatnim, z 1964 r., opracowanym na pod-

4 V. V a n  e c e k, Le projet du roi Georges suos i'aspect de l'histoire du droit,
s. 47-56.

5 R. Bi e r  z a n  e k, .Les nouveaux �Zements politiques et sociaux dans ie projet
du roi Georges Podiebrad, s. 57-74. 

6 J. K e j f, Manuscrits, editions et traductions du projet, s. 75-82.

7 - .. Sob6tka" z. 3/fll 
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stawie korelacji tresciowej pi�ciu przekaz6w r�kopismiennych i zbiorowym tlu
maczeniu. 

F. G. He y m a n  n 7 dokonal przeglctdu mi�dzynarodowej sytuacji polityczno
-spolecznej w okresie przed propozycjq pokojowct Jerzego z Podiebradu, aby na 
tym tle ukazac lepiej wag� niebezpieczenstwa tureckiego. Przypomnial militarne 
przygotowanie do walki z Turkami kazdego panstwa z osobna, eo pozwomo zro
zumiec i ocenic, jak wielkq myslct bylo dqzenie Jerzego do polctczenia wysilk6w,. 
scementowania ich i uzycia w jednym czasie i miejscu. 

R. He c k  8 w referacie swym ukazal rol� Polski w tworzeniu si� Ligi panstw
chrzescijanskich. Wnioski swoje ujql w trzy zasadnicze punkty: 1. projekt Ligi 
musial byc omawiany na zjezdzie glogowskim Jerzego z kr6lem polskim Kazimie
rzem Ja,giellonczykiem w maju 1462 r.; 2. tw6rcct projektu pokojowego z 1464 r. 
byl wyh,icznie kr61 czeski, a nigdy kr61 francuski; 3. Polska byla pierwszym 
krajem, kt6ry przystctpil do plan6w Jerzego. Kazdy z wniosk6w Autor staral si� 
udokumentowac zr6dlowo i faktograficznie, przy czym nie omieszkal ustosunkowac 
si� do odmiennych przekonan. W poselstwie do. kr6la francuskiego Polska nie 
miala wlasnego przedstawiciela, ale mandat swoj powierzyla Antoniemu Marini. 
W przeswiadczeniu Hecka projekt Jerzego nie byl mrzonkq ·polityczn.ct, ale pro
jektem realnym, chociaz trudnym do realizacji w 6wczesnych warunkach. 

V. T a  p i  e 9 zajctl si� gl6wnie kwestiq dokument6w znajdujqcych si� w archi
wach francuskich, kt6re zwictzane sct z akcjq staran Jerzego o pok6j w Europie 
i walket z Turkami. Czytelnik uzyskuje przeto informacj�, iz we Francji sct w za
·sadzie tylko dwa dokumenty z tego zakresu: pelnomocnictwo Jerzego dla wyslan
nika czeskiego do kr61a francuskiego, pana Albrechta Kostki z Postupic, oraz
odnowienia przymierza czesko-francuskiego z 18 VIr 1464 r. Przebieg negocjacji
poselstwa czeskiego z Francjq znany jest historykom z dziennika pazia Alrtechta
Kostki, Jaroslawa. Autor podkresm, iz rada kr6lewska Ludwika XI wykazala
wiele zlej woli w stosunku do projektu kr6la czeskiego, jak i jego poselstwa. Dla
tego przebieg rozm6w dyplomatycznych byl nader burzliwy i nie odbylo si� bez:
gwaltownych wypowiedzi. Francuska rada kr6lewska sprzeciwiala si� planom cze
skim gl6wnie z powodu braku ich akceptacji ze strony cesarza i papieza. W rezul
tacie uklady nie mogly isc po linii zyczen Jerzego z Podiebradu i doprow�dzilyr
jedynie do odnowienia przymierza francusko-czeskiego. Dla faktycznego poparcia:
projektu czeskiego Francja nie nie zi:obila. Trwale przymierze panstw europej
skich w celu walki z Turkami lezalo w jej dalszych planach. Takie stanowisko
wynikalo z ostroznosci polityki zagranicznej Francji, kt6ra mimo staran o wzmoc
nienie swej pozycji w Europie nie myslala jednak powai:nie o podj�ciu akcji idctcei
nie po mysli cesarza i papieza.

V. 0 u t r a t  a 10 rzucil szereg ciekawych spostrzezen z punktu widzenia praw.a
mi�dzynarodowego. Projekt pokojowy Jerzego uwaza za wazny etap rozwoju tego
prawa i wnioski swoje uzasadnia od strony og6lnej teorii prawa sredniowiecznego,
jak i prawa zwyczajowego. W planach Jerzego widzi uniwersalistyczm:i koncepcj�·
nowoczesnct, swieckct i racjonalistycznct. Niezaleznosc polityczna sygnatariuszy przy
szlej Ligi panstw europejskich byla czyms zupelnie odmiennym od wszystkich zna-

7 F. Q-. He y m a n n, International Relations in Mid-fift�enth Century Europe-
and Their Significance for the Peace Plan of King George, s. 83-95. 

8 R. He c k, Polen und das Friedenprojekt Georg� von Podiebrad, s. 97-108. 
9 V. T a  p i  e, Le projet pacifique de G�orges et la politique francaise, s. 111-

118. 
10 V. 0 u t r a t a, Some Legal Principles Reflected · in the Project an Their

Historical Perspective, s. 119-126. 
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nych nam przed 1464 r. propozycji pokojowych. Outrat� analizuje blizej stron� 
organizacyjmi planowanej Ligi i podkresla wag� mi�dzynarodowej kontroli, kt6ra 
miala przestrzegac przepisow qmowy pokojowej. Wyjasnia przy tym, dlaczego kr61 
czeski nie proponowal '!-ltworzenia �rwalego sqdu mi�dzynarodoWego, lecz obarczal 
jedynie kolegium przyszlej Ligi dobrowoh1q jurysdykcjq. Outrata wiele uwagi po
swi�ca rowniez misji dyplomatycznej wyslanej przez Jerzego z Podiebradu i wy
raza przekonanie, ze przyszle badania odslonil;} jeszcze wiele nowych aspektow tego 
problemu. 

T. Kar d o s 11 ocenia projekt pokojowy Jerzego z Podiebradu oczyma historyka _
kultury. W poszczeg6lnych punktach projektu dopatruje si� mieszczanskiej swia
domosci, mieszczanskich dqzeii narodowych i moralnych. Manifest z 1464 r. jest 
pr6bq obrony stalego pokoju w Europie, a· tym samym pr6bci obrony cywilizacji 
chrzescijaiiskiej. Idee sprawiedliwosci i pokoju, wyst�pujqce w owym manifescie, 
Autor potraktowal jako produkt mysli p6znosredniowiecznej, ale juz nie schola
stycznego typu. Zaznaczyl, ze akcje korelacjd. i;:>okoju i rozwoju kultury podejmo
wane byly przez najwybitniejszycl1 przedstawicieli sredniowiecznego swiata na
ukowego i literackiego. Ze sprawci pokoju w Europie zwicizane byly gl6wnä.e idee 
i zalozenia humanizmu, dlatego Kardos przypomnial hasla wybitnych humanist6w 
oraz ich stanowisko w konkretnej sytuacji wojennej. Z tego punktu widzenia plany 
pokoj owe J erzego z 1464 r. nakazuj ci zaliczyc go do j ednostek rozumiej cicych zna-. 
czenie pokoju dla trwalosci i ciqglosci kultury europejskiej. 

E. W i n t e r  12 scharakteryzowal problem tendencji pokojowych w srednio
wiecznej Europie od strony filozoficzno-politycznej. Wi�kszci uwag� skupil na 
dziele Defensor pacis Marsyliusza z Padwy, dzialalnosci pokojowej Mikolaja z Ku
zy, a przede wszystkim Grzegorza z Heimburga. Inicjatywa samego projektu Je
rzego, jak i cala akcja dyplomatyczna zmierzajcica do· uzyskania pokoju w Europie 
wskazujq, <iz Jerzy z Podiebradu byl pierwszym czlowiekiem, kt6ry zrozumial in
tencje Marsyliusza, . polegajcice na koniecznosci uniezaleznienia si� od wladzy du
chownej i oddzielenia doczesnej dzialalnosci czlowieka od czynnik6w nadprzy
rodzonych. Droga realizacji zamierzen laicko-republikaiiskich Jerzego z Podiebradu 
byla jednak bard7.liej post�powa niz propozycja Marsyliusza z Padwy. 

W. M. K o r  e c k i j 13 poruszyl interesujcicy problem, w jakim stopniu dqzenia
pokoj<;>we Jerzego zna'!a.zly oddzwi�k w p6zniejszych planach pokojowych europej
skich polityk6w. Autor wymienil najwybitniejszych przedstawicieli tendencji po
kojowych w Europie w okresie od XVI do XVIII w., jak r6wniez przeciwnik6w 
trwalego pokoju. Do 1895 r. mozna 'wymienic w Europie okolo 130 zjazd6w poko-. 
jowych, z kt6rych wi�kszosc gin�la jednak bez. sladu. Zdaniem Koreckiego niekt6re 
punkty projektu z 1464 r. przypominajq wsp6kzesne paragrafy ONZ, w szcze
g6lnosci paragraf dotyczqcy pr6by regulowania konflikt6w mi�dzynarodowych 
i walki z burzycielami porzcidku publicznego. Jakkolwiek prawnicze konstrukcje 
projektu Jerzego· wywodzci si� z prawa rzymskiego, jednak wi�kszosc sformulowaii 
nosi znami� czas6w wspokzesnych jego tw6rcy. 

F. Sm a h e 1 14 wysuncil kilka postulat6w badawczych na przyszlosc. Aby na-

11 J. K a r  d o s, Die Ideen des Humanismu.s und des allgemeinen Friedens,
s. 127-134.

12 E. W i n t e r, Vom Defensor pacis des Marsilius von Padua (1324) bis zum
Amator pacis Georg von Podiebrad (1464), s. 135-142. 

13 W. M. K o r  e c k i j, Projekt Jrzy Podiebrada ob organizacyi mira i sowrie
miennost, s. 143-154. 

14 F. Sm a h e 1, Problemes rattaches aux recherches sur le projet pacifique
du roi Georges, s. 155-166. 
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lezycie ocenic projekt Jerzego, nalezy poddac gruntownej analizie kilka proble
m6w. Najwazniejszy z nich to ustalenie, z jakich pobudek Jerzy wydal projekt 
w 1464 r., jak� rol� odgrywal ten projekt w jego polityce wewn�trznej i jaki 
byl wlasciwie sens jego plan6w. Analiza tych kwestii jest :r;>otrzebna do ostatecznej 
oceny projektu J erzego w skali mi�dzynarodowej oraz do odparcia zarzut6w nie
kt6rych badaczy europejskich, v.;ychodzqcych z zalozenia, ze kr61 czeski mial 
wlasny zamaskowany cel wewn�trzny, wlasnq polityk� imperialistycznc:4. W prze
konaniu Autora jest to niesluszne. Uwaza on, ze Jerzemu z Podiebradu obok walki 
z Turkami i uzyskania trwalego pokoju w Europie zalezalo jedynie na ·odwr6cend.u 
uwagi swiata chrzescijanskiego od wewn�trznych spraw czeskich. Projekt mial 
wyprowadzic Czechy z izolacji polityczneL nie mial zas zapewnic im hegemonii 
nad innymi narodami. Smah_el sugeruje, ze konieczne jest zbadanie prawdziwego 
sensu p�wnych wyrazen (jak „pax", ,,iusticia", ,,republica christiana"), od kt6rych 
uzalezniona jest interpretacja historyczna projektu. Za dosc problematycznq kwe
sti� uwaza nazwanie projektu Jerzego renesansowym, jakkolwiek nie przeczy, 1z 
pewne sformulowania wst�pne tekstu projektu noszc:4 znamiona humanistycznej 
stylistyki. 

R. K a 1 i v o d a  1s zajql si� zagadnieniem stosunkowo malo poruszanym w hlsto
riografii czeskiej, a mianowioie zwiqzkiem epoki Jerzego z rewolucjq husyckq. 
Autor uwaza, ze kl�ska pod Lipanami nie byla w doslownym tego slowa znacze
niu kl�skq husyt6w, ale oznaczala uformowanie si� nowych sil na baziie zlotego 
srodka. Tabor nie skapitulowal przed cesarzem, skapitulowal dopiero przed Jerzym 
z Podiebradu. Nie jest tez rzeczq zwyklego przypadku, iz partia polityczna Jerzego 
powstala na ziemi dawnych Sierotek i ze jej ideologicznym przyw6dcq zostal 
Rokycana. O obliczu epoki Jerzego zadecydowal program husyt6w, a wlasciwie 
ostatni jego etap, z okresu przegrupowania husyckiego centrum. Husytom za
wdzi�cza Jerzy z· Podiebradu ograniczenie wladzy swieckiej i duchownej, zwyci�
stwo tolerancji religijnej, wsp6listnienie ;,dw6ch wiar" i powüizanie konstytucyjne 
kr61a z monarchiq. Husytyzm zwyci�zyl w koii.cu na narodowym , punkcie, a to 
okreslilo lini� post�powania Jerzego w polityce zagranicznej. 

L. P. La p t i e w a 1s przedstawila problem projektu Jerzego od strony hi�torio
grafii rosyjskiej. Zainteresowanie sprawami czeskrl.mi w literaturze historycznej 
Rosji przypada na polow� XIX w. i w1c4ze si� z wplywami slowianofilskimi. Autor
ka scharakteryzowala przede wszystkim prac� i poglqdy A. Gilfierdinga, kt6ry 
przypisywal Jerzemu z Podiebradu wielkie znaczenie w dziejach polityki mi�dzy
narodowej, podkreslal wag� jego ambicji parlamentarnych, ale sam projekt z 1464 r. 
ocenial jako nierealny. Nast�pnie oszacowala poglqdy Duvernu, kt6ry znany jest 
z personalistycznego sposobu ujmowania dziej,6w, wreszcie wymienila poglqdy na
ukowe takich historyk6w, jak S. Wiengieron, N. Jastrietow, M. Lubanskij, I. Pal
mow, J. Pierwolf. Najdluzej zatrzymala si� nad ocenq projektu Jerzego przez nie 
znanych z nazwiska autor6w podr�cznika szkolnego do historii Pusobie k lekcijam

po istorii Czechii, kt6rzy dali ocen� fakt6w najbardziej odpowiadajqca. rzeczywi
stosci, jakkolwiek w formie i tresci jeszcze bardzo niedopracowanq. Referat konczy 
si� uwagc:4, iz projekt Jerzego przetlumaczony zostal w Rosji w 1864 r. i nieraz byl 
przedmdotem zainteresowan literackich. 

15 R. K a 1 i v o d a, Die hussitische Revolution und die Podiebrader Epoche,
s. 167-178.

1s L. P. La p t i e w a, Epocha Jrzy iz Podiebrada w russkoj doriewolucyjnnoj
istoriografii, s. 179-188. 
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M. H o  r v a t 17 daje por6wnanie zasad organizacyjnych projektu Jerzego z in-
·nymi projektami pokojowymi, w szczeg6I�osci z planami Piotra Dubois. Zasadni
czq r6znic� w koncepcji obu tych jednostek Autor Wlidzi w tym, ze Dubois planowal
udzial dygnitarzy koscielnycl). i swieckich w zwiqzku panstw europejskich, nato
miast Jerzy z Podiebradu przewidywal podzial, tylko wedlug narodowosci; Jerzy
wprowadzil tez zasad� r6wnosci bez hegemonii jednego z panstw, Dubois zas he
gemoni� t� zapewnial Francji. A wreszcie rzecz znamienna, J erzy proponowal
dysponowand.e przez czlonk6w ukladu tylko jednym glosem bez wzgl�du na wielkosc
reprezentowanego panstwa. W konkluzji Horvat dochodzi do wniosku, iz Dubais
nie mial wplywu na redakcj� plan6w pokojowych Jerzego z Podiebradu w 1464 r.,
natomiast projekt Jerzego mial wplyw na inne plany pokojowe. Kwestia ta wy
maga jednak oddzielnych badan. Horvat wymieqil pewne uklady, wsr6d kt6rych
mozna by szukac por6wnan z projektem Jerzego. W kazdym razie ide� zabezpie
czenia mi�dzynarodowego pokoju reprezentuje w XV w. kr61 czeski i idea ta
stanowi wazny etap rozwoju stosunk6w mi�dzynarodowych.

Referaty sq niewqtpliwli.e ciekawe i warte poznania. Spojrzenie na projekt
oczyma przedstawicieli kilku dyscyplin naukowych dalo w efekcie interesujqce
rezultaty. Badania nad projektem Jerzego z Podiebradu w zasadzie nie sq jeszcze
ukonczone, totez szereg problem6w bylo dopiero zasygnalizowanych, przy czym
sam charakter wydawnictwa zwalnial poniekqd autor6w od szerszej dokumentacji
zr6dlowej i gruntowniejszej analizy naukowej. Kilku referent6w nie omieszkalo
jednak podac najwazniejszych zr6del do problemu i wazniejszych pozycj,i z lite
ratury przedmiotu. Czy wysoka ranga, jakq przyznawalo wielu uczestnik6w sym
pozjum planom pokojowym Jerzego z Podiebradu z 1464 r., na stale przejdzie do
syntezy historycznej, to rzecz jeszcze przyszlych badan. Projekt wymaga dlugiej
wsp6lpracy historyk6w i historyk6w prawa, mi�dzy kt6rymi panuje niejednolitosc
w ocenie projektu. Historycy prawa Sq bardziej entuzjastyczni w ocenie, gdyz
analizujq jego znaczenie od strony samego tekstu, natomiast historycy od strony
jego skutk6w i efekt6w.

Leokadia M atusik 

R. P a  1 a c z, MICHAL FALKENER Z WROCLAWIA. STAN BADAN (Mate
rialy i Studia Zakladu Historii Starozytnej i Sredniowiecznej, t. VI, seria A, Wro
claw-Warszawa-Krak6w 1966, s. 35-91). 

Juz od dawna odczuwano potrzeb� gruntownych badan nad zyciem i dzialal
nosciq Michala Falkenera z Wroclawia, wieloletniego profesora Uniwersytetu Ja
giellonskiego, a zarazem jednego z najwybitniejszych polskich uczonych z okresu 
p6znego sredniowiecza. Wprawdzie Falkener posiadal liiczne wzmianki typu bio
graficzno-bibliograficznego, ale .kreslone z reguly na marginesie dziej6w nauki 
krakowskiej, w sumie nie mogly nam dac dokladnego obrazu wartosci jego do
robku naukowego. Powtarzano wiele przestarzalych i nie zawsze miarodajnych 
opinii na temat jego tw6rczosci naukowej. Indywidualnosc Falkenera gin�la w po
r6wnaniu z drugim wybitnym uczonym slqskim, Janem z Glogowa, kt6ry usuwal 
w cien zaslugi Falk:enera, nie dor6wnujqcego mu rangq i znaczeniem. Dlugoletnie 
wi�zy znajomosc1 1 wsp6lpracy mi�dzy Falkenerem a Janem z Glogowa przyczy
nily si� do tego, iz Falkener odziedziczyl po Janie z Glogowa wi�kszq cz�sc jego 

17 M. H o  r v a t, bomparaison des projets de paix de Georges de Podiebrad
avec les projets precedentes et suivants, s. 187-192. 
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I 

ksi�gozbioru_1• Obecnie po raz pierwszy czytelnik otrzymuje studium naukowe po-
swi�cone specjalnie postaci tego nieprzeci�tnego wroclawianina. Nie jest to wy
czerpujqce studium na temat Michala Falkenera, ale zgodnie z zapowiedziq umiesz
czonq w tytule zaledwie pierwszy etap pracy badawczej, stanowiqcy podstaw� 
solidnych bada:n nad Falkenerem. Palacz daje krytyczne om6wienie zrödel i lite
ratury przedmiotu, kr6tki rys biograficzny Falkenera oraz spis jego· wyklad6w na 
wydziale artium Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1488-1512 (w ukladzie 
chronologicznym); umiescil tez informacje odnosnie do traktat6w i pism interpre
towanych przez Falkenera podczas wyklad6w. Nast�pnie Autor zajql si� rekon
strukcjq bibliot'eki Falkenera oraz pelnego katalogu jego dziel, kt6ry sporzqdzil 
na podstawie spuscizny r�kopismiennej Falkenera, jak i ksiqzek drukowanych. 

Caly katalog podzielil Autor na pi�c cz�sci: pisma logiczne, teologiczne, filozo
ficzne, astronomiczne i inne. W ramach tego podzialu wymienia tytuly prac Falke
nera, dokladny przedruk iricipitu i eksplicitu prac oraz nazwy bibliotek b�dqcych 
w posiadaniu danych prac, jak r6wniez sygnatury jednostki. Ten .sam schemat 
przyjql Autor odnosnie do ksiqzek drukowanych. Rekonstrukcja katalogu Falkenera 
zapewnia Autorowi bez ivqtpienia powazny udzial w .Przyszlych badaniach nad 
ocer?.q tw6rczosci naukowej wybitnego wroclawianina. Sumienne i rzeczowe zesta
wienie calego dorobku r�kopismiennego i drukowanego Falkenera dalo w rezul
tacie konkretne wiadomosci przynajmniej co do ilosciowego stanu jego prac, 
a pod tym wzgl�dem istnialo dotychczas wiele balamutnych stwierdzen. Skrupu
latne wymienienie przy tym przez Autora wszystkich incipit6w, prac Falkenera po
zwoli na unikni�cie przez przyszlych badaczy szeregu pomylek. Uj�cie katalogu od 
strony incipit6w i eksplicit6w posiada r6wniez swojq wartosc i wymow� w ba
daniach nad bibliotekami sredniowiecznymi w Polsee. 

0 ile jednak rekonstrukcja katalogu prac Falkenera jest jasna i przejrzysta:, 
o tyle wysuni�te przez Autora zagadnienie biblioteki Falkenera nie zostalo w pelni
opracowane. Autor nadmienia wprawdzie, jakie r�kopisy i ksiqzki znajdowaly si�
w posiadaniu Falkenera, ale czyni to przy omawianiu ksiqg interpretowanych
przez Falk'enera podczas wyklad6w uniwersyteckich, tak ze informacje te gimi
w powodzi r6znych wiadomosci. Warto by przeto bylo zamieseic jakies podsumo
wanie zebranego materialu, aby czytelnik m6gl uzyskac konkretny zarys tej bibiio
teki. Tymczasem nie mamy nawet informacji co do stanu ilosciowego, nie m6wictc
juz o ocenie tego ksi�gozbioru. Problem ten w przyszlosci wymaga dopracowa
nia.

Historyk slqski z zainteresowaniem czeka na dalsze studium o -tym nieprze
ci�tnym wrodawianinie, tym bardziej ze z wypowiedzi Autora wynika, iz ocena 
i znaczenie Falkenera w nauce polskiej ulegnie zmianie. Juz tylko pobiezna analiza 
pism Falkenera upowaznila Autora do wniosku, iz bl�dne jest mniemanie dawnej 
nauki, ze Falkener nie posiadal wlasnej orientacji filozoficznej i byl tylko eklek� 
tykiem. Interesujqce jest r6wniez zagadnienie, czy Falkener po „ osiedleniu si� 
w Krakowie utrzymywal nadal kontakty ze srodowiskiem wroclawskim. 

Leokadia M atusik 

1 w· zwi&zku z powyzszym warto odnotowac informacj�, iz Zaklad Historii 
Starozytnej i Sredniowieczriej PAN podjql gruntowne badania nad Janem z Glo
gowa. Por. W. S e n k  o, Wst�p do studium nad Janem z Glogowa, t. I, Seria A, 
Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1961, oraz t. III, 1964. W obu studiach Senki nad 
Janem z Glogowa czytelnik uzyskal pelny katalog jego prac, z dokladnymi incipi
tami i eksplicitami, co posiada r6wniez swct wymow� w pracach nad sredniowiecz
nymi r�kopisami, 
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A. J e  1 i c z, ZYCIE CODZIENNE W SREDNIOWIEC ZNYM KRAKOWIE,
Warszawa 1966, PIW, s. 204.

Mimo szerokiego zainteresowania sredniowieczmi historict Krakowa, kt6re prze
jawia si� w znacznym dorobku pisarskim 1, opracowanie zycia codziennego nad".' 

wislanskiego grodu jest metodycznie nowe, tym cenniejsze, ze stanowi pierwszq 
tego typu prac� w dotychczasowej historiografii polskiej 2• Nowatorstwo tej pracy 
polega na tym, ze autorka przeprowadzila analiz� kultury miasta jako srodowiska 
posiadajqcego wiele wspolnych element6w kultury, eo jednak nie zaprzecza istnie
nia w jego obr�bie roznic klasowych czy narodowosciowych, a takze r6znic w dzie
dzinie kultury obyczajowej. Prace J. Ptasnika 3 z zakresu kultury obyczajowej dzis 
stajq si� niewystarczajqce, poniewaz pisane sq z pozycji historiografii przedwojen
nej. Chociaz praca A. Jelicz przeznaczona jest dla szerokiego og6lu c·zytelnik6w, 
niemniej opiera si� na materiale zr6dlowym, ktory w dotychczasowej literaturze 
nie byl w pelni wykorzystany. 

Nasuwa si� pytanie, z jakich wzgl�d6w praca o zyciu codziennym sredniowiecz
nego Krakowa jest interesujqca rowniez dla historyka kultury Slqska, a zwlaszcza 
Wroclawia. Juz S. Estreicher 4 zauwazyl, ze „Slqsk jest tq wielkq drogq, ktorq 
plynq do nas od Zachodu w wiekach srednich nowe poj�cia i zwyczaje". Wroclaw 
byl przeciez pierwowzorem dla lokacji Krakowa w 1257 r. na prawie magdeburskim, 
stqd pierwotny ustr6j obu miast jest itlentyczny. Analogie widoczne Sq rowniez 
w rozplanowaniu i zabudowic miasta. W obu miastach podzial spoleczny w srednio
v1ieczu zaz�bia si� z podzialem narodowosciowym; patrycjat jest w wi�kszosci po
d1odzenia niemieckiego, pospolstwo i plebs slowianskiego. RowniE:z w zakresie 
gospodarki oba miasta stanowiq glowne osrodki produkcji rzemieslniczej i handlu. 
Uderzajqce jest takze podobieiistwo stylu zycia nadwislanskiego i nadodrzanskiego 
grodu. Mieszczanie tych grodow wiE=;kszosc dnia sp�dzajq przy pracy, w warsztacie 
rzemieslniczym czy na zaj�ciach handlowych, a po pracy gromadzq si�- w lazniach 
i karczmach, ktore w �sredniowieczu spelnialy rol� klubow towarzyskich, przyglq
dajq si� (lub biorct udzial) roznym uroczystosciom, barwnym pochodom organizo
wanym czy to z okazji wesela, chrzcin, czy tez wjazdu monarchy do miasta, rze
mieslniczym maskaradom, wyst�pom kuglarzy, publicznym egzekucjom i innym 
wydarzeniom w sredniowiecznym miescie. Trzeba podkreslic, ze poziom zycia umy
slowego w Krakowie byl w sredniowieczu wyz.szy niz we Wroclawiu. Mial na to 
wplyw zalozony w 1364 r. Uniwersytet, ale skctdinqd wiadomo, ze i we Wroclawiu 
nie brakowalo znakomitych humanistow, w duzym procencie wyksztalconych 
w sredniowiecznym Krakowie i z nim zzytych. Wsp6lnct cechct charakterystycznq 
dla obu miast jest przenikanie si� obyczajow polskich, np. puszczanie wiankow, 
i nfomieckich, np. organizowanie uroczystych pochodow z przystrojonym wolem 
w pierwszy dzien wielkiego postu. Autorka w pewnej mierze uwzgl�dnia porow-

1 Por. Bipliografi� w recenzowanej pracy, s. 171-181.
2 Nawiqzuje ono niewqtpliwie do zainte:r;esowan, jakie budzi problematyka 

zycia codziennego na Zachodzie; por. np. L. Du b r et o n, Zycie codzienne we 
Florencji. Czasy Medyceusz6w, Warszawa 1961; M. De f o u r  n e a u  x Zycie co-
dzienne w czasach Joanny D' Are, Warszawa 1963.

3 Por. np. J. P t  a s n i k, Obrazki z zycia zak6w krakowskich, Krakow 1900;
t e n z e, Obrazki z przeszlosci Krakowa (Rocznik Krakowski t. IX)· t e n z e Mia
sta w Polsee, Lwow 1922; t e n z e, Miasta i mieszczanstwo .:V dawn�j Polsee' Kra-
kow 1934.

4 S. E s  t r e i c h e r, Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie (Rocznik: 
Krakowski, t. I, 1898, s. 107).
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nawczo material slqski, analogie te mozna jednak znacznie pogl�bic i poszerzyc. 
A wi�c - jak widac - praca A. Jelicz moze byc ciekawa i dla badacza kultury 
obyczajowej Slqska. 

Jak juz powiedziano, koncepcj� pracy nalezy ocenic jak najbardziej pozytywnie, 
jednakze praca ma i pewne usterki. Autorka stara si� dac pelny obraz codziennego 
zycia sredniowiecznego Krakowa: zaczynajqc od rysu historycznego, poprzez ustr6j 
wewn�trzny miasta, charakterystyk� mieszczanstwa, zabudow�, zycie rodzinne, 
rozw6j gospodarczy, szkolnictwo, rol� kosciola w miescie, a konczqc na roli Kra
kowa jako osrodka kultury pod koniec sredniowiecza. Jednakze zaw�zila ona nieco 
problematyk� zycia codziennego, przedstawiajqc az nazbyt szczeg6lowo administracj� 
sredniowiecznego Krakowa, skupila si� na zagadnieniach scisle zwiqzanych z ro
dzinq i wychowaniem, warunkami zycia (mieszkanie, pozywienie, ubi6r), wyuczeniem 
zawodu i samq pracct, a za malo poswi�cila miejsca obyczajom mieszczanstwa, 
kt6rych opis chcialoby si� odnalezc w tego rodzaju pracy. Owszem, Autorka wspo
mina i cz�sciowo omawia rol� karczmy i lazni w zyciu towarzyskim sredniowiecza. 
Ale jesli chodzi np. o uroczystosci rodzinne, takie jak wesela, chrzciny, pogrzeby, 
to omawia je jedynie od strony ustaw przeciw zbytkowi, nie odtwarzajqc obrazu 
tych pelnych ceremonii zwyczaj6w sredniowiecza. Zbyt pobieznie przedstawione jest 
r6wniez zycie obyczajowe rzemieslnik6w krakowskich. Wprawdzie om6wione sq 
dosc szeroko od strony obyczajowej rzemiosla te sprawy, kt6re bezposrednio wiqzq 
si� z pracq zawodowct (warunki przyj�cia do cechu, przepisy prawne odnosnie do 
uczni6w i czeladnik6w, ,,morgensprache", ,,majstersztyk" i inne), za malo jednakze 
miejsca poswi�ca A. Jelicz rozrywkom rzemieslnik6w po pracy. Byli to przeciez 
ludzie mlodzi, a mlodosc ma s,woje prawa. Urzctdzali oni w sredniowiecznych mia
stach barwne maskarady, kt6re gromadzily tlumy gapi6w na ulicy, wzniecali b6jki, 
a gdy zachodzila potrzeba, umieli stanctc w obronie wlasnych interes6w, organizujqc 
powstania. Zycie handlowe i zwictzane i nim obrazki obyczajowe zostaly r6wniez 
przedstawione niewystarczajqco. Autorka om6wila dosc dokladnie sredniowicczny 
handel krakowski pod "?'Zgl�dem topografii, nie oddala jednakze jego pelnego obrazu; 
przedstawiajqc targi codzienne, tygodniowe i wolne, nie zaj�la si� zupelnie jarmar
kami, kt6re przeciez wnosily wiele urozmaicenja do sz_apego, codziennego zycia. · 
Brak opisu od strony obyczajowej tych dni jarmarcznych, w czasie kt6rych ulice 
i place miasta wypelnialy tlumy sprzedajqcych i kupujqcych: miejscowych sprze
dawc6w i przyjezdnych nie tylko z okolicznych wsi i r6znych ziem polskich, ale 
r6wniez gosci zagranicznych. Na jarmark przychodzili kuglarze, tu zdarzaly si� 
r6wniez kradzieze i b6jki, a kupcy cudzoziemscy cz�sto prezentowali w czasie 
trwania jarmarku swe rodzime obyczaje, ktöre i tq drogq r6wniez przenikaly na 
ziemie polskie. Autorka pomija tak.ze niecodzienne wydarzenia w zyciu srednio
wiecznego miasta, kt6re jednakze nie Sq bez wplywu na bieg codziennych spraw, 
jak np. 'wjazdy i pobyty monarch6w w miescie, koronacje kr616w czy holdy, kt6re 
we Wroclawiu zajmujq duzo miejsca w zyciu obyczajowym mieszczaiistwa, c6z 
dopiero w Krakowie jako stolicy 6wczesnego panstwa polskiego. Wybory do rady 
miejskiej s takze uszly uwagi ·autorki, a sq przeciez ceremoniami szczeg6lnie uro
czystymi i waznymi w zyciu sredniowiecznych miast, jak i pogrzeb:y: dostojnik6w 
swieckich i koscielnych, walki klasowe i wojny. Do drobniejszych usterek, jakie 
narzucajq si� w czasie czytania ksiqzki, nalezy traktowanie pewnych problem6w 
generalnie dla calego mieszczanstwa; ma to miejsce np. w opisie sredniowiecznej 

5 Dla Krakowa material ten cz�sciowo zestawiony jest przez P t a s n i k a, Mia
sta i mieszczanstwo w dawnej Polsee, s. 92-93. 
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mody krakowskiej. Owszem, Autorka nagromadzila szereg ciekawych niewqtpliwie 
szczeg6l6w stroju, ale potraktowala calosc jako str6j mi�szczanski, bez podzialu 
na str6j patrycjuszowski, plebejski i biedoty; warstwy te przeciez nosily stroje 
w znacznej mierze si� r6zniqce. Tak samo potraktowala ona wyposazenie mieszkan 
i pozywienie, trzeba jednakze dodac, ze rozgraniczenie w tych spra'wach jest rzeczq 
o wiele trudniejszq niz w wypadku stroj6w.

Za duze osiqgni�cia pracy nalezy uznac szeroki wachlarz tematyczny, jakim
operuje Autorka. Na szczeg6lnq uwag� zasluguje nowatorskie uj�cie krakowskiego 
szkolnictwa nizszego i wyzszego od strony obyczaj6w. Chociaz Autorka nie wy
czerpala calkowicie zagadnienia, aczkolwiek nagrornadzila duio szczegölowego ma
terialu, z wielkim uznaniem nalezy potraktowac irnpuls, jaki ksiqzka niewqtpliwie 
da do poszerzenia i pogl�bienia badan nad kulturq rniast polskich. 

Janina Gilewska 

J. C h  1 e b o w c z y k, GOSPODARKA KOMORY CIESZYNSKIEJ NA PRZE
LOMIE XVII-XVIII ORA.Z W PIERWSZEJ POLOWIE XVIII W., Instytut Historii 
PAN, Wroclaw-Warszawa-Krak6w. 1966, ss. 320. 

Na tle niezwykle intensywnych badan nad gospodarkq wielkiej wlasnosci 
w dawnej Rzeczypospolitej dorobek historiografii slqskiej z tego zakresu przed
stawial si� do niedawna ·bardzo skromnie. Dopiero w ostatnich latach napisano na 
ten temat kilka prac doktorskich, z kt6rych tylko cz�sc opublikowano. Prace dotqd 
napisane, zar6wno dawniejsze, autor6w niernieckich, jak i najnowsze, dotyczq gl6w
nie gospodarki wielkich rnajqtkow swieckich z terenu tzw. Slqska pruskiego. Stan 
zachowanych zr6del sprawil, ze stosunkowo najpelniej zbadano gospodark� wlas
nosci latyfundialnej w XVIII w. Znacznie juz gorzej znana jest ona w XVII, a zwla
szcza w XVI w. Nie zaj�to si� dotqd szerzej gospodarkq w dobrach karneralnych, 
rniejskich oraz w obr�bie wlasnosci srednioszlacheckiej. Oczywiscie nasza znajo
mosc gospodarki chlopskiej jest o wiele rnniejsza niz gospodarki dorninialnej. 

W tej sytuacji dokonany przez Autora wyb6r ternatu pracy doktorskiej nalezy 
uznac za bardzo trafny, gdyz wypelnia w jakirns stopniu dotkliwq luk� w histo
riografii. Autor zajql si� gospodarkq w dobrach panstwowych, poi:ozonych w spe
cyficznyrn rejonie Slqska Cieszynskiego. Na podkreslenie zasluguje fakt, ze por6w
nawczo om6wil r6wniez gospodark� w dobrach srednioszlacheckich i w gospodar
stwach chlopskich. 

Autor przeprowadzil gruntownq kwerend� archiwalnq nie tylko w Archiwurn 
Cieszyiiskim, ale r6wniez w archiwach czeskich i wiedeiiskich. Mimo to plon jego 
poszukiwaii archiwalnych nie jest zbyt irnponujqcy. Odnosnie do d6br Kornory Cie· 
szyiiskiej zachowaly si� gl6wnie urbarze, korespondencja, kataster karolinski, brak 
natomiast tak podstawowych zr6del, jak rachunki i instrukcje gospodarcze. Szcze
g6lnie. uboga jest baza zr6dlowa do drugiego cwiercwiecza XVIII w. Autor sam 
przyznaje, ze „fakt ten powoduje w rezultacie powstanie szeregu luk · w wywodach 
dotyczqcych techniki rolnej, organizacji wiejskiego gospodarstwa oraz zbytu 
i w og6le kontakt6w z rynkiem" (s. 19). 

Autor surniennie wyzyskal literatur� odnoszqCq si� do Slqska Cieszynskiego 
oraz sqsiednich teren6w czeskich i Malopolski. Wydaje si� jednak, ze w zbyt rnalyrn 
zakresie si�gnql do prac odnoszqcych si� do innych cz�sci Slqska. Uwzgl�dnienie 
ich pozwoliloby na silniejsze uwypuklenie specyfiki gospodarki w dobrach pan
stwowych w por6wnaniu z innymi typarni wielkiej wlasnosci na Slqsku. 
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Pr:aca sklada si� z dw6ch zasadniczych cz�sci. W pierwszej Autor omawia 
gospodark� Komory w okresie „szczytowego nasilenia na Slqsku Cieszynskim 
regresu gospodarki folwarczno-panszczyznianej" (przelom XVII-XVIII w.), w dru
giej, obejmujqcej lata 1721-1766, przedstawia pierwsze pr6by wyjscia z zaistnialego 
impasu. Wprowadzenie cezury Autor tlumaczy tym, ze centralnym problemem jego 
zainteresowania byla nie tyle gospodarka Komory, eo polityka gospodarcza 
zwierzchnosci. 'Bo stwierdzenie. nie znajduje jednak pelnego pokrycia w pracy. 
Wi�kszq jej cz�sc poswi�ca on analizie struktury i wysokosci wplyw6w kasy Ko
mory i na tej podstawie posrednio wnioskuje o poziomie poszczeg6lnych dzial6w 
gospodarki i o polityce gospodarczej zwierzchnosci. Wprowadzenie cezury w pracy 
zmusilo Autora do dwukrotnego omawiania wielu zagadnien, eo spowodowalo 
niepotrze�ny wzrost obj�tosci pracy, a takze ujemnie zaciqzylo na jej przejrzystosci. 
W niekt6rych partiach pracy Autor wchodzi w zbyt szczeg6lowe rozwazania, kt6re 
z powodzeniem mozna bylo odeslac do przypis6w. 

Autor· w szerokim zakresie posluguje si� r6zny.mi metodami statystycznymi, 
opracowujqc wiele t�bel statystycznych. Nalezalo chyba jednak w tekscie pozostawic 
j�dynie tabele syntetyczne, a wszystkie bardziej &zczeg6lowe, materialowe zesta
wienia podac w osobnym aneksie na k01'icu pracy. 

Metodycznie ni.euzasadnione wydaje si� r6wniez poslugiwanie si� cenami z d6br 
Schaffgotsch6w dla interpretacji zja visk ekonomicznych na terenie Slqska Cie
szynskiego, poniewaz rejony te nie· pozostawa:ly w ·zadnych zwiqzkach ekonomicz
no-handlowych. 

Tekst pracy przecictzony jest tez nadmiernq ilosciq cytat6w, przy czym w je
dny� wypadku podaje je Autor w oryginalnym brzmieniu, a w innym w t1:uma
czeniu polskim. 

Autor wielokrotnie i kategorycznie stwierdza wyst�powanie regresu ekono
micznego w gospodarce Komory Cieszynskiej "na przelomie XVII i XVIII w. Nasuwa 
si� Wqtpliwosc, czy w swietle zgromadzonych przez Autora fakt6w mozna w od
niesieniu do Komory Cieszynskiej m6wic o regresie ekonomiczriym w tym sensie, 
jak to jest przyj�te w literaturze. Charakterystycznq cechq regresu ekonomicznego, 
wyst�pujqcego w drugiej polowie XVII i na poczqtkrr'XVIII w. na terenie Rzeczy
pospolitej, bylo istnienie duzej ilosci pustek. Powaznie tez zmniejszyla si� liczba 
mieszkanc6w wsi. W nast�pstwie skurczenia si� powierzchni zasiewu oraz spadku 
wydajnosci produkcji roslinnej powaznie obnizyla si� wielkosc produkcji zbozowej 
i zwierz�cej, szczeg6lnie w gospodarstwach chlopskich. Regres ekonomiczny byl na
st�pstwem dlugotrwalych i niszczycielskich wojen oraz jednostronnej, zbozowej go
spodarki folwarcznej, zwiqzanej z rynkami zachodnio-europejskimi. Obciqzenie 
pracami panszczyznianymi chlop6w bylo "tak wielkie, ze nie mieli oni czasu i od
powiedniego sprz�tu do uprawy wlasnej roli. Na przelomie XVII i XVIII w. pustki 
nie wyst�powaly w Komorze Cieszynskiej w wi�kszym, zakresie. Mozna raczej 
m6wic o przeludnieniu, a nie wyludnieniu tego rejonu. Autor sw6j sqd o wyst�po
waniu regresu opiera gl6wnie na tej podstawie, ze na przelomie XVII i XVIII w. 
nastqpilo pewne zahamowanie folwarcznej produkcji roslinnej oraz zmniejszyly 
si� dochocty· d6br. J ednak r6wnoczesnie w tym okresie folwarczny ch6w kr6w 
dojnych wykazywal dynamiczny rozw6j. Autor nie posiada pelnych danych dla 
okreslenia dynamiki produkcji gospodarstw chlopskich. Stwierdza jednak, ze go
st>odarstwa polozone w g6rskich okolicach d6br, zajmujqce si� szalasnictwem, 
rozwijaly si� pomyslnie. Stan ich poglowia wzrastal, utrzymywaly silny kontakt 
z rynkiem, a renta pieni�zna byla podstawowq formq ich swiadczen. Zapewne 
gospodarstwa chlop6w panszczyznianych znajdowaly si� w gorszej sytuacji. Ale -
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jak wynika z pracy - gospodarka folwarczna byla w tym czasie jeszcze dosc 
slabo rozwinh�ta i gros dochod6w Komora czerpala z r6znych oplat feudalnych. 
Mozna stqd wnosic, ze w tej sytuacji obciqzenie panszczyznq �hlop6w nie bylo je
szcze zbyt wysokie, tak ze mieli dosc czasu do obrobienia wlasnych gospodarstw. 
Nalezy zalowac, ze Autor pominql w pracy problem wysokosci obcüizenia pan
szczyznq gospodarstw chlopskich. Mozna jednak chyba zaryzykowac twierdzenie, ze 
folwark panszczyzniany nie wplywal tu tak bardzo hamujqco na gospodark� chlop
skct, jak to mialo miejsce w Rzeczypospolitej. Trudno tez por6wnywac zniszczenia 
wojenne d6br Komory Cieszyiiskiej ze zniszczeniami kr6lewszczyzn z terenu Rze
czypospolitej w okresie potopu i wojny _p6lnocnej. 

W swietle tych fakt6w mozna eo najwyzej powiedziec, ze na przelomie XVII 
i XVIII w. w gospodarce Komory Cieszyiiskiej miala miejsce pewna stagnacja, po
dobnie jak w innych majqtkach g6moslqskich. 

Autor zbyt Wqsko chyba pojmuje poj�cie gospodarki folwarcznej, rozumiejqc 
pod nim jedynie produkcj� roslinnct i zwierz�cq. Przejawem zastoju produkcji 
zbozowej mial byc spadek intraty z mlyn6w. Jak wobec tego wytlumaczyc silny 
wzroist w tyill samym czasie dochod6w z propinacji? (s. 66). Polozenie chlop6w 
w Komor�e Cieszynskiej bylo tez pomyslniejsze niz w wielkich majcttkach prywat
nych na G6rnym Sl&sku. Szkoda, ze Autor nie nie wspomnial, przy pomocy jakiej 
sily roboczej chlopscy dzierzawcy folwark6w uprawiali rol�. Nie podaje tez, ile 
bylo browar6w i gorzelni w dobrach Komory i skqd dzierzawcy tych obiekt6w 
zaopatrywali si� w surowiec. Sama struktura wysiewu zb6z bez r6wnoczesnej zna
jomosci wielkosci plon6w niewiele jeszcze m6wi o poziomie rolnictwa. C6z z tego, 
ze udzial pszenicy w strukturze z.asiewu folwark6w Komory byl duzy, skoro plony 
jej byly niezwykle niskie. Ryzykowne wydaje si� na podstawie danych z d6br 
srednioszlacheckich wnioskowac o wysokosci plon6w i towarowosci produkcji 
zbozowej w. dobrach Komory Cieszynskiej. Odsetek komornik6w wsr6d ludnosci 
wiejskiej w ksi�stwie pszczynskim byl znacznie wi�kszy niz w calym powiecie. 
W XVIII w. powszechnie uwazano, ze wartosc 1 konia odpowiada wartosci 2, a nie 
4 wol6w. 

Wszystkie wysuni�te powyzej uwagi dyskusyjne nie mogq pommeJszyc duzej 
rangi naukowej recenzowanej pracy. Jak juz stwierdzono na wst�pie, wypelnia ona 
powaznq Iuk� w historiografii slqskiej i stanowic b�dzie bez Wqtpienia waznq pod

. staw� przy opracowywaniu nowej, pelniejszej syntezy dziej6w gospodarczych ziem 
Polski. 

Leszek Wiatrowski 

S. K o s s u t h, GÖRNICTWO W�GLOWE NA GÖRNYM SLl\SKU W POLO
WIE XIX WIEKU (Prace Gl6wnego Instytutu G6rnictwa), Katowice 1965, ss. 343. 

Problem industrializacji G6rnego Slqska juz od dawna budzi zainteresowanie 
zar6wno niemieckich, jak i -polskich historyk6w. Jak jednak wynika z oceny do
tychczasowego· stanu badan naukowych, istnieje jeszcze szereg powaznych luk 
i wiele bialych plam w tej dziedzinie 1. Jedn& z nich s-tara si� wypelnic s. Kossuth, 
autor recenzowanej rozprawy. Nie po raz pierwszy zabiera on glos na temat slq-

1 W. D l u g o b  o r s k i, Stan i potrzeby badaii nad historiq g6rnictwa na Slqsku
(Slqski Instytut Naukowy, Biuletyn nr 16), Katowice 1960; W. D l u g o b  o r s k i, 
K. P o p i o l e k, Z' badaii nad dziejami przemyslu i klasy robotniczej na Slqsku
(Annales Silesiae. t. I, Wroclaw 1960).
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skiego g6rnictwa. Dotychczas zajmowal si� jednak przede wszystkim zagadnieniami 
· techniki 2• Wprawdzie w omawianej pracy znajdujq si� one r6wniez w centrum

uwa.gi Autora, niemniej nie przeslaniajq innych, niejednokrotnie bardzo istotnych
pr9blem6w.

1 

Wyb6r tematu nie byl przypadkow
1

y. Po pierwsze, g6rnictwo w�glowe odgrywalo
w tym czasie na G6rnym Slqsku szczeg6lnie .donioslq rol�, stwarzalo bowiem no
woczesnq baz� paliwowc:i dla hutnictwa i innych dzialow przemyslu. Po drugie,
w polowie XIX w. znajdowalo si� ono w okresie przelomowym. W przekroju bo
wiem oboj�tnie kt6rego roku odzwierciedlal si� jak w soczewce zar6wno obraz
starego, jeszcze prymitywnego, jak i juz nowoczesnego g6rnictwa, okreslanego
w6wczas zazwyczaj mianem gl�binowego.

Praca S. Kossutha dzieli si� na dwie r6zne cz�sci. W pierwszej - obok przed
mowy dyrektora Gl6wnego Instytutu G6rnictwa, M. Boreckiego - znajduje si�
wst�p i syntetyczny obraz g6rnictwa w�glowego w polowie ubieglego stulecia. Autor
porusza tu takie problemy, jak rynki zbytu w�gla, kryzys 1859 r., miejsce Zagl�bia
G6rnoslqskiego wsr6d innych kraj6w, techniczny stan kopaln, ich efektywnosc gos
podarcza, polityka g6rnoslc:iskich przemyslowc6w i szkolnictwo g6rnicze. W cz�sci
drugiej daje szczeg6lowy opis poszczeg61nych zaklad6w, przy czym obok zagadnieft
technicznych porusza r6wniez inne problemy, niekiedy dajqc nawet kr6tkc:i histori�
rozwoju tej lub innej kopalni. Nie czyni tego jednak konsekwentnie. Kopalnie
omawia kolejno, rewirami, w porzqdku alfabetycznym. Osobno traktuje zaklady
panstwowe i ksiqzqt pszczynskich. Takie podejscie ze strony Autora nie jest bez
podstawne. Zajmowaly one bowiem szczegölne miejsce w Zagl�biu G:6rnoslqskim
i odgrywaly donioslq rol� w rozwoju tutejszego g6rnictwa w�glowego.

S. Kossuth w swoich interesujc4cych rozwazaniach opiera si� wylqcznie na
materialach publikowanych. Doskonala znajomosc przedmiotu pozwala mu jednak 
wyjsc poza ramy znanych konwencjonalnych stwierdzen i uog6lnien oraz dokonac 
wielu ciekawych spostrzezen. Autor operuje j�zykiem przyst�pnym, zrozumialym 
dla wszystkich. Dzi�ki barwnemu opisowi przedstawiony przez niego obraz g6rno
slc4skiego g6rnictwa w�glowego rysuje si� wyraznie___zar6wno w oczach badacza
-specjalisty, jak i przeci�tnego czytelnika, malo majc:icego wsp6lnego z omawiami 
dyscyplinc:i wiedzy. Pod tym wzgl�dem prac� S. Kossutha mozna przyr6wnac do 
publikacji francuskich, kt6re nie tracqc nie z walor6w nau\rnwych kladc4 szczeg6lnie 
duzy nacisk na pi�kno j�zyka i stylu autora oraz jasnosc wyrazanej mysli. 

S. Kossuth nie bez podstawy poczc4tek nowego okresu w g6rnictwie w�glowym
wicize z rozwojem kolejnictwa. Budowa bowiem dr6g zelaznych miala cialeko 
idc:ice konsekwencje gospodarcze i spoleczne. Rozszerzenie rynk6w zbytu stwarzalo 
nie tylko nowe potrzeby, 'warunkujc:ice mozliwosci zwi�kszenia wydobycia w�gla, 
ale r6wnoczesnie zaostrzalo, dotychczas prawie zupelnie nie znany dla tej dziedziny 
przemyslu, problem konkurencji obcych paliw, zwlaszcza sprowadzanych z Anglii 3• 
Dalszc:i, chociaz niemniej istotna, konsekwencja, byla koniecznosc si�gni�cia -
w miar� wyczerpywania si� eksploatowanych zl6z w�gla kamiennego - do gl�biej 

2 S. K o s s u t h, W czesnokapitalistyczna technika g6rnictwa w�glowego na
Slqsku w swietle wsp6lczesnej nauki (Studia z Dziej6w G6rnictwa i Hutnictwa, 
t. II, Wroclaw 1958); t e n z e, Zarys rozwoju rnetod eksploatacji w G6rnoslqskim
Zagl�biu W�glowym do 1914 r. Monografia polskiego g6rnictwa w�glowego (Prace
Gl6wnego Instytutu G6rnictwa), Katowice 1964.

3 S. M i  c h a 1 k i e w i c z, G6rnictwo w�glowe i polozenie robotnik6w w Za
gl�biu Walbrzysko-Noworudzkim w pierwszej polowie XIX wieku, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1965, s. 78 i n. Tarn tez odpowiednia literatura przedmiotu. 
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zalegajqcych poklad6w, eo z kolei zmuszalo do ulepszania techniki wydobycia. 
Wprawdzie proces ten powstrzymywala taniosc g6rnoslqskiej sily roboczej, ale nie 
mogla go zupelnie zahamowaG, szczeg6lnie ze wzgl�du na wspomnianq wyzej 
grozb� obcej konkurencji. 

R6znicowaly si� i komplikowaly takze warunki rozwoju poszczeg6lnych ko
paln. 0 ile do momentu zbudowania pierwszych linii kolejowych istotne znaczenie 
posiadalo zapewnienie mozliwosci zbytu w pobliskiej hucie lub na terenach polozo
nych w poblizu Przemszy (zaleznosc od drobnych nabywc6w nie byla korzystna), 
p6zniej w coraz wi�k:szym stopniu o perspektywach rozwoju tej lub innej kopalni 
decydowala jej lokalizacja w poblizu linii kolejowej. Autor podkresla znaczenie 
tego czynnika, wskazujqc r6wnoczesnie na dalsze jego konsekwencje. Wyrazaly si� 
one z jednej strony w coraz silniej uwidaczniajqcej si� zaleznosci g6rnoslqskiego 
g6rnictwa w�glowego od mozliwosci zbytu na obcych rynkach, z drugiej strony -
w oddzia,lywaniu na jego rozw6j kryzys6w gospodarczych. Rok 1859 pod tym wzgl�
dem byl szczeg6lnie wymowny. 

Zmiany w technice wydobycia dokonywaly si� powoli, napotykajqc liczne 
przeszkody. Autor slusznie wydobywa wszystkie elementy wiqzqce Zagl�bie G6rno
slqskie z innymi ziemiami polskimi, pokazuje osiqgni�cia techniczne mysli polskiej, 
niejednokrotnie celowo pomijane przez burzuazyjnq nauk� niemieckq. Problem 
wkraczania masiyn do g6rnictwa w�gla kamiennego przedstawia na podstawie 
przekroju z 1859 r. Wprawdzie w tekscie zaznacza, iz proces ten rozpocz,ll si� je
szcze w XVIII w., · brak danych z lat czterdziestych nast�pnego stulecia powoduje 
jednak, ze uzyskany obraz stanu technicznego kopaln prezentuje si� statycznie, jest 
pozbawiony dynamiki. Jak wiadom.o wszakze, wlasnie w latach 1840-1860 dokonal 
si� szczeg6lnie istotny post�p w tej dziedzinie 4• Czynnikiem przyspieszajqcym -
jak stwierdza przy tym sam S. Kossuth - okazal si� kryzys gospodarczy 1859 r. 
Z jednej bowiem strony doprowadzil on do upadku wielu mniejszych kopaln, dys
ponujqcych na og6l bardziej prymitywnq technikq, z drugiej - zmuszal do instalo
wania maszyn i stosowania nowych, wymagaj qcych znacznych naklad6w kapitalo
wych metdd wydobycia, eo stymulowalo koncentracj� produkcji i w konsekwencji 
prowadzilo do przeobrazeü w zakresie stosunk6w produkcji. 

Zdaniem Autora, g6rnoslqskie g6rnictwo w�glowe w por6wnaniu z innymi 
zagl�biami nie prezentowalo si� najlepiej. Stwierdzajq to zresztq rowniez inni 
badacze 5• Nie to tu jest wszakze najbardziej istotne, ale wskazanie na konkretne 
dziedziny zacofania, zwlaszcza takie, jak wentylacja, sortowanie w�gla, instalowanie 
maszyn, metody wybierania w�gla, transportu chodnikowego itp. Jedne z nich 
wynikaly z taniosci sily roboczej i braku organizacji zawodowych proletariatu, 
inne - z warunk6w wydobycia itp. Znamienne jest np., ze Zagl�bie G6rnoslqskie 
mimo swego zacofania mialo przeci�tnie wi�ksze kopalnie · niz Anglia, jakkolwiek 
mniejsze niz Belgia (s. 51). Problem wielkosci nie jest bagatelny. Sledzqc rozw6j 
g6rnictwa latwo mozna dostrzec, jak rosnie przeci�tna wielkosc w miar� wzrostu 
produkcji i rozwoju techniki. Czy. w zwi,lzku z tym nie mozna powiedziec, ze G6rny 
Slqsk pod wzgl�dem technicznym g6r0wal nad Angliq? Autor slusznie odpowiada 
negatywnie. Jak bowiem wiadomo, na tym terenie istnialy szczeg6lnie dogodne 
warunki geologiczne, umozliwiajcice powstawanie wi�kszych kopaln niz w Anglii 
mimo pewnego zacofania technicznego. 

4 J. J a  r o s, Historia g6rnictwa w�glowego w Zagl(?biu G6rnoslqskim do
1914 roku, Wroclaw-Warszawa--Krak6w 1965, s. 108 i n. 

5 Tamze, s. 109. 
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Duzq wartosc przedstawiajq opublikowane przez Autora aneksy do cz�sci 
pierwszej. Z zalqcznika „Slqskie Stowarzyszenie dla G6rnictwa i Hutnictwa 1 Jego 
organ" dowiadujemy si� o rozbieznosciach dzielqcych t� organizacj� ze Zwiqzkiem 
Przemyslowcöw Görniczo-Hutniczych i o przyczynach jej rozwiqzania. Informacje 
zawarte w zalqczniku „Waga beczki w�gla g6rnoslqskiego okolo 1860 r." wskazujc1 
natomiast, iz do problemu przeliczen w�gla z miary obj�tosciowej na wagowq 
nalezy podchodzic z duzq rezerwci. Nie jest np. wykluczone, ze relacja: beczka = 
200 kg iest blizsza prawdy niz stosowana ostatnio relacja: beczka = 183 kg 6• Po
zostaje wi�c kwestici otwartq, czy nie nalezaloby obliczyc wedlug pierwszego wzoru? 

Jak stwierdza S. Kossuth, g6rnictwo w�glowe na G6rnym Slqsku bylo przed� 
si�wzi�ciem niezwykle rentownym. Nie kwestionujc:ic tego stwierdzenia, popartego 
zresztq konkretnymi ·liczbami, trzeba jednak zauwazyc, ze problem w swej calej 
rozciqglosci nie zostal jeszcze zbadany i wymaga dalszych studi6w, podobnie jak 
poruszane przez Autora kwestie polityki gospodarczej przemyslowcöw g6rniczych, 
szkolnictwa g6rniczego czy zalqczone opisy poszczeg6lnych kopaln. Podane bowiem 
w pracy informacje nie wyczerpujq w pelni zagadnienia. 

Czasem spotykajq si� w rozprawie drobne usterki. W tabeli nr 1 zamiast 
wskaznik pisze si� 0/o (s. 9), zamiast Malczyce möwi si� niekiedy Malcz (s. 15), 
transport w(;'gla kolejq utozsamia si� ze zbytem dla kolei (s. 16) itp. Nie przeslaniahl 
one jednak ogölnej wartosci pracy, przynoszqcej wiele nowych informacji, nie 
zawsze dotychczas dostrzeganych i wykorzystywanych. W zwiqzku z ukazaniem 
sj� ostatnio kilku prac z zakresu przemyslu nasuwa si� tez refleksja, czy nie by
loby korzystne silniejsze koordynowanie badan, niz to mialo miejsce dotychczas, 
niejednokrotnie bowiem prowadzi si� röwnolegle pos.zukiwania na ten sam lub 
podobny temat i marnotrawi powazne sily. 

Stanislaw Michalkiewicz 

J. M a d e  j a, FILIP JAKUB ROBOTA, ZASLUZONY NAUCZYCIEL I DZIA
LACZ SPOLEC_ZNY NA SLi\SKU, Opol� 1966, s. 55. 

J. Madeja opublikowal w 1959 r. zarys biografii F. J. Roboty 1• Ogloszony
w6wczas komunikat byl swego rodzaju zapowiedziq omawianej obecnie pracy. 
W stosunku do pierwszego wydania obecne jest znacznie pemiejsze. Przynosi bo
wiem wiele nowych fakt6w i ustalen. Ta ksicizka, przeznaczona dla szerokiego kr�gu 
odbiorc6w, zawiera obok om6wienia wazniejszych epizod6w z zycia F. J. Roboty 
takze zalqczniki w postaci odpis6w wazniejszych zr6del wykorzystanych w prary. 

Autor staral si� wyjasnic losy ciekawej postaci nauczyciela i dzialacza spo
lecznego z Opolszczyzny. F. J. Robota urodzil si� w 1841 r. w polskiej rodzinie 
chlopskiej we wsi Gostomia kolo Prudnika. Po ukonczeniu semi]J.arium nauczyciel
skiego w 1861 r. obejmuje posad�, w szkole elementarnej. W latach 1861-1871 pra
cuje j9-ko tzw. adjuwant, czyli mlodszy nauczyciel .. W 1871 r. uzyskuje dyplom 
nauczyciela i osiada w Prudniku. Tarn tez pozostaje do smierci, tj. do 1902 r. 

s Tamze, s. 306. 
1 J. M a d e  j a; Filip Jakub Robota - zasluzony nauczyciel i dzialacz spoleczny

(Instytut Slciski w Opolu, Komunikaty, nr 31), Opole 1959, s. 14. 
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Stosunkowo duzo ciekawego materialu zebral Autor do· pierwszego okresu dzia
lalnosci nauczycielskiej mlodego Roboty. Jako poczc1tkujc1cy nauczyciel stara si� 
on przekazac wiedz� takze w j�zyku polskim. Na lamach „Zwiastuna Slc1skiego" 
uswiadamia czytelnik6w tego pisma o potrzebie piel�gnowania i zachowania mowy 
polskiej. Z tc1 dzialalnoscic1 jest zwic1zana pasja zyciowa Roboty - nauka muzyki 
i spiewu. W 1872 r. wydaje w Prudniku ksic1zeczk� pod tytulem Maly spiewak„ 

czyli zbi6r piesni dla szk6l polskich. Zamieszcza tarn takze wlasne utwory. 
Z omawianej pracy dowiadujemy si� takze o kontaktach tegoz nauczyciela 

z „Gazetc1 Torunskc1". W dniu 23 IV 1871 r. ukazala si� w tym pismie nast�pujc1ca 
notatka: ,,Wielu obywateli z Bialej (Zülz) i Prudnika (Neustadt) posylajq swoje 
dzieci do szk6l w Kr6lestwie Polskim dla nauczenia si� j�zyka polskiego, bez kt6-
rego si� obejsc, chodaz »wasserpolnisch« nazywajc1, w handlu i zyciu potocznym 
nie mogc1" (s. 26). Byla to jedna z korespondencji nadeslanych przez Robot�. 
Z teg<? tez powodu spotkalo go sledztwo i przykrosci ze strony wladz szkolnych. 

W latach 1874-1893 losy nauczyciela z Prudnika Sei nieznane. Wiadomo, ze 
w 1893 r. 52-letni Robota jest juz na emeryturze. Moze odpowiada prawdzie przy
puszczenie J. Madei, ze po trzydziestu latach pracy nauczycjelskiej Robota prze
szedl na emerytur�. Mozna snuc takze inne domysly, ze za swoje przekonania 
m6gl byc usuni�ty ze szkoly w okresie kulturkampfu. Byc moze, ze wyJasmenie 
tej kwestii znajduje si� w jednym z urz�dowych czasopism, np. w „Neustädter 
Kreisblatt". 

Jeden z rozdzial6w omawianej ksic1zki poswif;cony jest udzialowi F. Roboty 
w wyborach d<;> Parlamentu Rzeszy Niemieckiej w 1893 r. Uzyte w pracy okreslenia 
,,parlament pruski" (s. 34) lub „sejm pruski" (s. 38) mogq wprowadzic w blc1d czy
telnika m. in. dlatego, ze w 1893 r. byly przeprowadzone wybory do Sejmu Pruskie- . 
go, w kt6rych Robota nie uczestniczyl 2• Sprostowania wymaga takze inna kwestia. 
J. Madeja m. in. pisze w nast�pujc1cy spos6b: ,,Kandydowal on [Robota - uwa
ga J. P.] bowiem, jako przedstawiciel powiatu raciborskiego z ramienia Centrum„
do parlamentu pruskiego" (s. 34). Rzeczywistosc byla jednak inna. Z relacji „Nowin
Raciborskich" wynika, ze kandydatur� F. Roboty wysunc1l komitet wyborczy z Ra
ciborza zlozony z kilku przedstawicieli ludnosci polskiej (red. Mackowskiego„
dra Rostka i in.) oraz jednego reprezentanta ludnosci morawskiej. Robota przyj
mujc1c kandydatur� aprobowal w pelni zasadnicze postulaty tego komitetu. Do
magal si� r6wnouprawnienia j�zyka polskiego i Polak6w w panstwie pruskim oraz.
nauki w j�zyku ojczystym dla dzieci polskich i morawskich. Komitet wyborczy
i sam Robota nawic1zywali wprawdzie do „Centrum Windthorstowego", gdyz aktual
nie dzialajc1ce Centrum bylo przeciwne „wi�kszej samodzielnosci polskiego i mo
rawskiego ludu" a. Nawictzanie do polityki „starego'' Centrum bylo krytykq aktual
nej postawy tej partii. Wedlug informacji „Wochenblatt f. Stadt u. Land (Oppelner
Zeitung)"- nauczyciel Filip Robota reprezentowal Polak6w, a ksictdz Wilhelm Frank
Centrum 4, przy czym ten ostatni mial takze poparcie konserwatyst6w. Zgodne jest
to takze z calc1 propagandct „Nowin Raciborskich", kt6re zwalczaly Centrum. Z tych
tez wzgl�d6w mozna uznac Robot� za kandydata polskiego, wyst�pujc1cego poza
Centrum.

2 z. S u r  m a n, Wyniki wybor6w do Pruskiego Konstytucyjnego Zgromadzenia.
Narodowego i Izby Posl6w Sejmu Pruskiego na Slqsku w i. 1848-1918 (Studia i Ma
terialy z Dziej6w Slctska, t. VII, s. 117 nn.) nie wymienia F. Roboty. 

a „Nowiny Raciborskie", nr 58, 16 V 1893, s. 2. 
4 „Wochenblatt f. Stadt u. Land (Oppelner Zeitung)", nr 73, 18 VI 1893, s. 3. 
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W oficjalnym komunikacie o wynikach wybor6w podano nazwisko w brzmieniu 
„Robota" s. W statystyce wybor6w przez przypadek, czy tez z innych wzgl�d6w 
zmieniono 'pisowni� nazwiska na „Robotta", a takze zaliczono tego kandydata do 
grupy �ocjaldemokrat6w. Wedlug tego uj�cia glosy oddane na Robot� i Bebla 
poh,tczono razem s. Pierwsze sprostowanie tej pomylki oglosil w 1903 r. A. Neu- -
mann-Hofer 7. 

Ostateczny wynik wybor6w przyni6sl sukces kandydatowi Centrum. Uzyskal on 
9582 glosy, co stanowilo 600/o og6lnej liczby glosöw wa:znych. Robota uzyskal 
5749 glos6w (36°/o), a Bebel 610 glos6w (3,7°/o). W wyniku kandydat polski przegral. 
Wobec jednak sily Centrum na terenie Opolszczyzny byl to moralny sukces kie
runku polskiego. Stosunkowo duza liczba glos6w uzyskana przez kandydata wy
st�pujqcego po raz pierwszy moze sugerowac, ze Robota byl popularnq postacic\ 
na tym terenie. 

W ksiqzce znalazlo si� kilka bl�döw. M. in. data w przypisie 40 (s. 28) nie 
zgadza si� z datq w tekscie. 

J erzy Pabisz 

A. B r  o z e k, ROBOTNICY SPOZA ZABORU PRUSKIEGO W PRZEMYSLE
NA GÖRNYM SLi\SKU (1870-1914), Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1966, s. 220. 

. Obszerna ksiqzka Andrzeja Brozka jest syntezq jego dlugoletnich badaii nad 
problematykq ludnosciowq G6rnoslqskiego Okr�gu Przemyslowego w koncu XIX 
i poczqtkach XX w. Inspiratorem badan skupiajqcych si� nad historiq polskiego 
przemyslu i jego klasy robotniczej jest prof. dr Witold Kula. Praca Andrzeja Brozka 
wiqze si� z seriq monograficznq redagowami przez prof. Kul�. 

Obecnq ksiqzk� A. Brozka poprzedzily wczesniejsze publikacje, sposr6d kt6rych 
wymieni� publikowanq w 1958 r. prac� pt. Naplyw robotnik6w spoza zaboru pru
skiego na G6rny Slqsk w latach 1870-1914, nast�pnie Imigracj� ludnosci z Galicji 
i Kongres6wki do przem,yslu na G6rnym Slqsku przed rokiem 1885 (Sobötka, 1963), 
oraz osobnq ksiqzk� pt. Wysiedlenia,.12-0.lakow z G6rnego Slqska przez Bismarcka 

(1885-1887), wydaml w 1963 r. nakladem Wydawnictwa Slqsk. Nietrudno spostrzec, 
ze najnowsza praca A. Brozka jest podsumowaniem studiöw dotyczqcych problem6w 
spolecznych G6rnego 8lqska w dobie rozwoju stosunk6w kapitalistycznych z prze
lomu XIX i XX w. Autor zastanawia si� w pracy nad procesami ruch6w migra
cyjnych i ich wplywem na stosunki ekonomiczne G6rnoslqskiego Okr�gu Przemy
slowego w latach 1870-1914, przy czym w centrum jego zainteresowan znajduje 
si� tzw. zakordonowa sila robocza. Ambicjq Autora jest przedstawienie naplywu 
robotnik6w z Kr6lestwa Polskiego i z Galicji w kilku aspektach, przy czym - jak 
pisze na wst�pie - bada „mechanizm nap�dowy ruch6w migracyjnych z zaboru 
rosyjskiego i austriackiego na G6rny Sl&sk, rozmieszczenie tych ruchöw, ich kie-

5 „Ratiborer Kreisblatt", 1893, dod. do nr 24, s. 233. 
6 „Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1893", z. 4, s. 17-19. 
7 A. N e  u m  a n  n - H o f e  r, Die Entwicklung der Sozialdemokratie bei den

Wahlen zum Deutschen· Reichstage 1871-1903, wyd. 3, Berlin 1903, s. 12-13. W wy
daniu pierwszym z 1894 r., s. 9, powt6rzono blqd za wydawnictwem cytowanym 
w przyp. 6. Blizsze informacje o tej sprawie podaje J. Pa b i s  z, Wyniki wybor6w 
do · Parlamentu Zwiqzku P6lnocnoniemieckiego i Parlamentu Rzeszy Niemiecki<:?j 
na terenie Slqska w latach 1867-1918 (Studia i Materialy z Dziej6w Slqska, t. VII, 
s. 294-295, przyp. 5, s. 370, przyp. 47).
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runki i charakter oraz prawno-polityczne ramy" (,,pociqgni�cia poszczeg6lnych 
panstw, majqce na celu opanowanie kierunk6w badanych migracji"). 

Bazq materialowq, na kt6rej oparl A. Brozek swe dociekania, byly gl6wnie 
zasoby archiwalne zespol6w administracji panstwowej Prus i Rzeszy przechowy
wane w archiwach krajowych i zagranicznych. Archiwalia niemieckich. wladz 
centralnych zbadane przez Autora w Merseburgu mialy rzucic nowe swiatlo na 
polityk� rzqdu pruskiego wobec polskich robotnik6w w koncu XIX w. Wartosc 
material6w archiwalnych wykorzystanych przez A. Brozka jest niewc1tpliwie duza, 
stqd tez jego rozwazania dotyczqce polityki pruskich wladz centralnych wzbogacajq 
naszq wiedz� o okresie bismarkowskim i wilhelminskim. Dodam od razu, ze wy
wody Brozka opierajq si� nie tylko na rzetelnym studium zr6del archiwalnych, 
ale - eo jest nie mniej godne podkreslenia - na wprost imponujqcej literaturze, 
w kt6rej nie zabraklo nawet drobnych, zdawaloby si� marginalnych opracowan. 
Juz chocby z tych wzgl�d6w ksiqzka Andrzeja Brozka moze wzbudzic zaufanie 
czytelnika. 

Intensywnemu rozwojowi ekonomicznemu G6rnego Slqska w ostatnim cwierc
wieczu XIX w. towar.zyszyly procesy przemieszczen ludnosci. Wzrost zatrudnienia 
robotnik6w w g6rnictwie i hutnictwie wciqgnql w oddzialywanie rynku pracy nie 
tylko masy sproletaryzowanej ludnosci wiejskiej z powiat6w rolniczych sqsiadu
jc:icych z g6rnoslqskim centrum przemyslowym, ale i ludnosc z sqsiednich obszar6w 
Kr6lestwa Polskiego i Galicji. A. Brozka zainteresowal w I rozdziale przebieg 
migracji robotnik6w spoza zaboru pruskiego na G6rny Slctsk, przy czym konklu
duje, ze do lat siedemdziesiqtych XIX w. imigracja miala raczej charakter spo
radyczny: Naplyw robotnik6w spoza zaboru pruskiego w latach osiemdziesüitych 
napotkal restrykcje stosowane przez administracj� pruskq na fali polityki anty
polskiej kanclerza Bismarcka. Autor jest niewqtpliwie dobrym znawcq okresu 
bismarkowskiej polityki antypolskiej, o czym moze swiadczyc jego wczesniej wy
dana ksic:izka pt. Wysiedlenia Polak6w z G6rnego Slqska przez Bismarcka (1885-

1887). Niemniej jednak recenzentowi trudno si� powstrzymac od pewnych uwag 
dotyczqcych formalnej i merytorycznej strony I rozdzialu. 

W pracy poswi�conej robotnikom spoza zaboru pruskiego w przemysle ne1. G6r
nym Slc:isku w latach 1870-1914 nie spos6b pominc:ic tzw. rug6w pruskich. Autor 
poswi�cil im wiele miejsca zar6wno w obecnej publikacji, jak i we wczesniejszych 
artykulach czy ksiqzkach. Mysl�, ze w obecnej publikacji mozna ograniczyc siE: 
do bardziej zwi�zlego i dojrzalego powt6rzenia juz wczesniej znanych fakt6w. Nie
potrz.ebne sq powt6rzenia calych fragment6w ksictzki o wysiedleniu Polak6w 
w swiezo wydanej ksic:izce pt. Robotnicy spoza zaboru pruskiego (por. np. s. "28 
Robotnik6w spoza zaboru i s. 46-47 Wysiedleii, gdzie mowa o strefach naplywu). 
Zdaj� sobie spraw� z tego, ze zreferowanie pruskiej polityki „rug6w", przepis6w 
prawnych dotyczqcych polskich robotnik6w i ich zniesienia (1885-1890) nie nalezy 
do zada:n latwych. Temat przycic:igal juz uwag� innych badaczy (m. in. Buzek, 
Galos), a mimo to problematyka wciqz jeszcze czeka na historyka. A. Brozka inte
resowala w pracy (s. 17) sytuacja prawna robotnik6w polskich migrujqcych na 
G6rny Slctsk przed 1885 r., nast�pnie przepisy prawne w 1885 r. dotyczqce rug6w,. 
a wreszcie normy regulujqce zatrudnienie robotnik6w polskich w dobie pobismar
kowskiej. Mozna miec wcitpliwosci, czy wspomniane przez Autora rozporzctdzenie 
ministra spraw wewn�trznych z 11 XI 1871 r. okreslilo rzeczywiscie sytuacj� prawnq 
polskich robotnik6w przybylych do Prus z Kr6lestwa Polskiego. Przepis rozpo
rzqdzenia dotyczqcy obowiqzku uzyskania zezwolenia na pobyt w panstwie pruskim 
nie okresla jeszcze sytuacji prawnej obcokrajowc6w. Wqtpi� tez, czy sytuacj� 
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prawrni okreslily pozostale rozporzqdzenia wewn�trzne ministra, przytoczone przez 
Autora, nie wylqczah1c dekretu z 1879 r. (wydanego przez cesarza) regulujqcego 
sprawy paszportowe. Analizy polozenia prawnego polskich robotnik6w przybylych 
z zaboru rosyjskiego i a ustriackiego mozna bylo raczej, dokonac na podstawie 
rozporzqdzen pruskiego ministra spraw wewn�trznych z 26 III i 26 VII 1885 r. 
dotyczqce wysiedlenia os6b nie posiadajqcych obywatelstwa pruskiego. Tu mozna 
bylo tez zwr6cic uwag� przyszlych badaczy na problem kolizji rozporzqdzen mini
sterialnych z ustawodawstwem Prus, nakreslajqcym zakres praw obywatelskich. 

Polityk� pruskq wobec robotnik6w polskich w dobie bismarkowskiej i wil
helminskiej, przepisy o okresach karencyjnych czy kartach legitymacyjnych znamy 
wprawdzie juz i z innych prac Brozka, niemniej jednak wywody Autora wzbudzq 
zainteresowanie czytelnika. Niepotrzebne sq jednak liczne powt6rzenia dotyczqce 
np. kart legitymacyjnych (s. 51, 105, 121) czy tez karencji, do kt6rej wraca Autor 
w pracy kilkakrotnie (por. np. s. 48, 130-131, 153-155). Prawnik czytajcicy wywody 
poswi�cone przepisom prawno-administracyjnym b�dzie odczuwal pewien niedosyt, 
gdy oczekiwal od Autora sprecyzowania zwiqzku mi�dzy kartq legitymacyjnq 
a kontraktem pracy. Trudno pogodzic si� z Autorem, gdy twierdzi, ze wprowadze
nie kart legitymacyjnych stanowilo podj�tq przez junkierski aparat pan�twowy 
„nieudolnq pr6b� nawrotu do stosunk6w feudalnych i jako takie kolidowalo 
w pewnym sensie z interesami kapitalist6w" (s. 53). Karty legitymacyjne zawieraly 
bowiem istotne elementy kontraktu pracy uzalezniajqcego robotnika od kapitali
stycznego pracodawcy. Co najmniej ryzykowne jest twierdzenie A. Brozka przypi
sujqce kartom legitymacyjnym wprowadzenie „quasi-feudalnej zaleznosci robotnika 
od kapitalisty". Stosunki. panujqce w g6rnoslqskich zakladach przemyslowych zna
mionowalo wprawdzie istnienie pewnych feudalnych relikt6w, jednak na przelomie 
XIX i XX w. tracily one swe znaczenie i nie umacnialy je bynajmniej kart'y legi
tymacyjne (dodam tu, ze nie podzielam poglqdu Autora na relikty feudalne, wy
razonego w jego pracy pt. Ostflucht na Slqsku, Katqwice 1966, s. 128-132). 

Omawiane przez Autora pruskie przepisy prawne regulujqce zatrudnienie ro
botnik6w spoza zaboru pruskiego na Slqsku nie stanowiq cen'trum jego rozwazan, 
mimo to wraca do nich kilkakrotnie. Zapewne przepisy te stanowily istotnq cz�sc 
polozenia robotnik6w zagranicznych, mozna wi�c bylo je zmiescic w osobnym 
rozdziale zatytulowanym „Polozenie robotnik6w zagranicznych na G6rnym Slqsku" 
(z kolei mozna bylo zrezygnowac z om6wienia w tym rozdziale wplywu wahan 
koniunkturalnych na nasilenie imigracji robotnik6w polskich na G6rny Slqsk). 

Analiz� polotenia robotnik6w Autor sprowadza w zasadzle do zbadania ich 
sytuacji materialnej, przy czym opierajqc si� na archiwaliach stwierdza powazne 
r6znice w wynagradzaniu robotnik6w zamiejscowych i rodzimych. Do r6znic do
dajmy wreszcie uposledzenie robotnik6w polskich w dziedzinie ubezpieczen. Czy
telnikowi trudno b�dzie jednak dociec, czy zachodzily istotne r6znice w polozeniu 
prawnym robotnik6w rodzimych i zagranicznych, np. w dziedzinie zawierania 
umowy o prac� itp. Niezrozumiale b�dq dla czytelnika twierdzenia Autora, ze 
robotnik zagraniczny „byl pos�awiony na granicy braku zdolnosci procesowej" 
(s. 123). Twierdzenie to jest - jesli dociec intencji Autora - nieprawdziwe, gdyz 
ustawodawstwo pruskie nie ograniczalo zdolnosci do czynnosci prawnej robotnika 
zagranicznego. Rzecz inna„ ze niezmiernie rzadko robotnicy polscy - i to zaröwno 
pochodzqcy ze Slqska, jak i naplywowi - dochodzili sqdownie swych roszczen 
wobec pracodawc6w. 

Na osobnq uwag� zaslugujq wywody Autora poswi�cone rozmiarom naplywu 
robotnik6w polskich i mechanizmowi ruch6w migracyjnych. Za bardzo udane 
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trzeba uwazac Jego ustalenia dotyczqce obszar6w rekrutacji, stref naplywu robot
nik6w polskich, kt6re opierajq si� na materialach archiwalnych. ·Autor badal takze 
przyczyny imigracji na Slqsk i udowad:nfa, ze na tle przer6znych przyczyn ekono
micznych nabrzmiewala fala imigracji z Kr61estwa Polskiego i Galicji. Rzecz cie
kawa, ze wi�kszosc robotnik6w nie korzystala z posrednictwa agent6w. ,,Posrednic
two zawodowych agent6w - pisze Andrzej Brozek - nie bylo korzystne dla 
przemyslu" (s. 95). Tak np. w 1908 r. zaledwie 2346 robotnik6w zatrudniono w prze
mysle g6rnoslqskim za posrednictwem Feldarbeiterzentrale, a kilkanascie tysi�cy 
os6b z posrednictwa nie skorzystalo (s. 94-97). Shid tez z powqtpiewaniem trzeba 
przyjqc wniosek zawarty w zakonczeniu pracy, w kt6rym Autor podkresla „ko
niecznosc sprowadzenia r.obotnik6w z zagranicy'' (s. 195) wynikajqcq z nadgra
nicznego polozenia g6rnoslqskiego przemyslu ci�zkiego. Nieco wyzej konkluduje 
z naciskiem, ze „sprowadzanie na G6rny Slqsk i zatrudnienie w przemysle tego 
okr�gu robotnik6w zagranicznych miesci si� w ramach obiektywnych praw rozwoju 
gospodarki kapitalistycznej i w ramach tejze gospodarki mialo charakter zjawiska 
koniecznego". Wnioski te trudno pogodzic z wywodami dotyczqcymi „naplywu" 
robotnik6w polskich, w kt6rych toku Autor nie ujawnil przeciez praktyki „sprQ
wadzania" Polak6w z Galicji i Kr61estwa Polskiego, a nawet tego wyrazenia nie 
uzyl. J est pewne, ze w miar� narastania procesu uprzemyslowienia G6rny Slqsk 
przyciqgal sH� roboczq z bardziej zacofanych ekonomicznie i przeludnionych ziem 
zaboru austriackiego i rosyjskiego. W tym sensie mozna nawet m6wic, ze gospo
darka G6rnego Slqska byla „zdana nieodwolalnie na pomoc ze strony przeludnionej 
Galicji". 

W pracy wyr6znilbym dwa cenne rozdzialy, kt6re wnoszq wiele do naszej 
wiedzy o zjawiskach rozwoju spolecznego. Mam tu na mysli rozdzial II, poswi�cony 
„opinii k6l zainteresowanych w sprawie zatrudi1iania robotnik6w polskich spoza 
zaboru pruskiego", oraz rozdzial IV, dotyczqcy skutk:6w spoleczno-ekonomicznych 
migracji na G6rnym Slqsku. Przed zlozeniem do druku pracy mozna bylo usunqc 
pewne potkni�cia stylistyczne. Zdarzajq si� w pracy zdania niezrozumiale, razi 
np. czterdziestokrotne uzycie zwrotu „na odcinku". Trudno zrozumiec, czym byly 
„pociqgni�cia marcowe i lipcowe" (:;. 34) albo „zmiany stanu prawnego naplywu 
z zagranicy" (s. 41). Nie wiadomo tez, kto zdaniem Autora reprezentowal „kola 
polityczno-administracyjne" (s. 50). 

Pomimo pewnych zastrzezen, o kt6rych wyzej mowa, prac� Andrzeja Brozka 
pt. Robotnicy spoza zaboru pruskiego w przemysle na G6rnym Sl�sku (1870-1914) 
ocenic trzeba wysoko. Oparta na nieznanych dotqd zr6dlach, wnosi duzy wklad 
w naszq wiedz� o problemach rekrutacji sily roboczej w kapitalistycznym przemysle 
na G6rnym Slqsku ko11ca XIX i poczqtku XX w. 

Karol Jonca 

W. K o z a c z u k, BITW A O TAJEMNICE. SLUZBY WYWIADOWCZE POLSKI
I RZESZY NIEMIECKIEJ 1922-1939, KiW, Warszawa 1967, s. 315. 

Monografia W. Kozaczuka dotyczy jednego z najciekawszych i najmmeJ zara
zem opracowanych odcink6w dzialalnosci przedwojennego panstwa polskiego, miano
wicie wywiadu i jego blisko dwudziestoletnich (1922-1939) zmagan z wywiadem 
niemieckim. R6wnoczesnie stanowi ona tak:ze istotny przyczynek do historii sto
sunk6w polsko-niemieckich tego okresu w ogöle, w niekt6rych zas, wypadkach 
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przynosi nowe dane, rzucajqce dodatkowe swiaHo na problerny poruszane juz 
i w zasadzie wyjasnione w literaturze przedrniotu. 

Przykladern rnogq tu byc stwierdzenia Autora o stalym wykorzystywaniu tery
torium i wladz policyjnych Woh1ego 1\/Iiasta Gdaii.ska przez wywiad nierniecki 
w jego dzialalnosci antypolskiej, co _,_ jak pisze - wymownie swiadczylo o stanie 
„sarnodzielnosci'' i „suwerennosci'' Wolnego Miasta i bylo jednym z pierwszych 
po wojnie akt6w „rewizjohizrnu niemieckiego" (s. 61). W innyrn miejscu czytarny, 
ze juz w 1924 r. ,,kierownicze kola Rzeszy Niernieckiej", jak niescisle nazywa 
Autor wladze republiki weimarskiej, nie tylko uruchornily regularny wywiad za 
granicc}, co - jak podkresla - oznaczalo wyrazne naruszenie postanowieii. traktatu 
wersalskiego, lecz rnajc}c na widoku wojn� z Polskci c1:ynily takze organizacyjne 
przygotowania do prowadzenia „sabotazu i dywersji wojennej" (s. 42). Stanowisko 
Autora wi�c wykazuje tu zbieznosc z poglqdarni forrnulowanyrni juz w literaturze 
na podstawie zupelnie innych rnaterial6w zrodlowych. 

iPrzedstawiona w pracy ocena osiqgni�c polskiej sluzby wywiadowczej, ilustro
wana bardzo obszernie uzyskanyrni przez nie} rnaterialarni, uzasadnia w pelni 
twierdzenie Autora, iz rzqd polski, zwlaszcza kola MSZ, byly na biezqco dokladnie 
inforrnowane zar6wno o prawdziwych celach i intencjach polityki Trzeciej Rzeszy, 
jak i o jej bezposrednich juz przygotowaniach wojennych (s. 159-160, 289 i inne). 
Twierdzenie to jest wi�c zarazern glosern w dyskusji nad zagranicznq politykq 
Polski przedwrzesniowej, co zresztq Autor czyni z calq swiadomosciq. 

Nasuwa si� jednak pytanie, czy w konsekwencji nie wdaje si� on tu zbyt 
szczeg6lowo w problematyk� wykraczajqCq juz wlasciwie poza ternat pracy? 
Wrazenie takie wywoluje np. fakt ohszernego cytowania sprawozdaii. informator6w 
Oddzialu II dotyczqcych polityki narodowosciowej wladz hitlerowski.ch wobec 
rnniejszosci polskiej, tak iz polityka ta zdaje si� urastac do samodzielnego niemal 
przedmiotu pracy. 

Na tresc ksiqzki sklada si� 9 rozdzial6w, zawierajqcych histori� powstania, 
rozwoju i dzialania zwalczajqcych si� wzajernnie sluzb wywiadowczycl:i-Polski 
i Niemiec w okresie mi�dzy dwiema wojnami. Znajdujemy w niej ponadto orn6-
wienie podstawowych zasad i -charakterystyk� stosowanych przez obydwa wywiady 
rnetod, zwlaszcza rozmaitych form dezinformacji. Wiele rniejsca poswi�cil Autor 
pracy tzw. wywiadu plytkiego, obejmujqcego rejony nadgraniczne, kt6ry zar6wno 
po stronie polskiej, jak i niemieckiej stanowil gl6wne ir6dlo informacji. Osiqgni�cia 
wywiadu polskiego w okresie bezposrednich hitlerowskich przygotowaü do wojny 
ilustrowane sq mapq przedstawiajqCq rejony i sil� niemieckiej koncentracji. Do 
ksiqzki zostaly ponadto dolc}czone dwa oryginalne dokumenty z lat 1921-1923, 
zawierajqce wytyczne dzialania i statut niemieckiej sluzby wywiadowczej. 

Autor oparl swoje badania przede wszystkim na materialach znajdujqcych si� 
w CAMSW i w bibliotece naukowej tego Archiwum (zespoly akt Oddzialu II 
Sztabu Ge�eralnego) oraz w mniejszym stopniu na rnaterialach z CA W, AMSZ 
i DZA w Poczdamie. Wykorzystal r6wniez sprawozdanie z dzialalnosci II Oddzialu, 
sporzqdzone w 1940 r. we Francji przez Lucjana Sadowskiego, dawnego oficera 
tego Oddzialu. 

Materialy te, zawierajqce najtajniejsze w swoim _czasie dokumenty, pozwolily 
Autorowi na przedstawienie wielu sensacyjnych fragment6w polsko-niemieckiej 
batalii wywiadowczej, takich jak np. afera Sosnowskiego. Stctd tez ksiqzka Koza
czuka, napisana w dodatku ciekawie, stanowi miejscami wr�cz pasjonujqcq lekturE;>. 
choc sam Autor uwaza, iz „sfera dzialaii. paii.stwowych sluzb informacyjnych ... ma 
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niewiele z przypisywanej jej cz�sto aury powiesci szpiegowsk;iej" (s. 294-295). 
Ten atrakcyjny i sensacyjny przedmiot rozprawy przeslania czasem wyst�pu

h1ce w niej braki. Odnosi si� to gl6wnie do konstrukcji, kt6ra nie zostala -
wydaje si� - do konca przemyslana i w rezultacie tytuly poszczegolnych rozdzia
l6w nie zawsze odpowiadajc:1 zawartej w nich 1resci. Tak np. w rozdziale „Na pol
skiej stronie" czytamy ponownie o organizacji niemicckiej sluzby wywiadowczej 
(s. 85-92), czym Autor zajmowal si� juz w rozdziale poprzednim pt. ,,Wywiad 
Rzeszy Niemieckiej". W rozdziale „Studium Rzeszy Niemieckiej" Autor poswi�cil 
na samo studium zaledwie kilka stron, omöwil natomiast obszernie zagadnienie 
wsp6lpracy wywiadu polskiego z francuskim i czechoslowackim. Nie wdajc1c si� tez 
w merytorycznc:1 ocen� teoretycznych rozwaza:6 na temat instytucji wywiadu, mozna 
wszakze zauwazyc, iz sc:1 one rozrzucone po calej pracy, eo prowadzi cz�sto do po
wtarzania tych samych mysli. 

W niekt6rych wypadkach Wqtpliwosci czytelnika wywoluje niezbyt jasny spo
s6b formulowania prz,ez Autora jego poglqd6w. Nie wiadomo np. z calq pewnosciq, 
eo sqdzi on ostatecznie o zasadnosci wytoczonego przeciwko Sosnowskiemu zarzutu 
zdrady (s. 110). Zdarzajq si� tez I zdania wprost zaszyfrowane. Np. takie: ,,Istnieje ... 
wyrazny zwiqzek mi�dzy tel «obsesjq» Pilsudskiego [obsesjq panoszenia si� w Pol
see „agentury obcej" -- A. B.] a jego militarnq teoriq «konkretnego przypadku»" 
(s. 84). Do konca ksic1zki nie znajdzie czytelnik wyjasnienia, eo oznacza „teoria 
konkretnego przypadku". 

Mimo tych lub innych usterek, czy nawet wad, jakie dostrzec mozna w pracy 
W. Kozaczuka, stanowi ona bez Wqtpienia bardzo ciekawq lektur�, i to nie tylko
dla czytelnika interesujqcego si� historicl Polski tego okresu. R6wniez z punktu
widzenia jej wartosci naukowej jest pozycjq na pewno godnq podkreslenia.

Adam Basak 

W ALKA Z NAZEWNJCTWEM POLSKIM NA SL4SKU W . OKRESIE HITLE
ROWSKIM (1933-1939), opracowal K. Fiedor (Documenta Silesiae, z. 4), Wroclaw--
-Warszawa-Krak6w 1966, s. 158.

Dzieje polityki hitlerowskich .Niemiec wobec Polak6w na Slqsku i stosowane
w:obec nich metody germanizacji wielokrotnie dotychczas byly przedmiotem zainte
resowania badaczy. Mimo to jednak nie powiedziano w tym wzgl�äzie ostatniego 
slowa i niewqtpliwie wiele jeszcze jest tu do zrobienia. 

Problematyka ta posiada nie tylko walor poznawczy, lecz rowniez polityczny. 
I dlatego bardzo celowa i interesujqca jest inicjatywa Wroclawskiego Towarzystwa 
Milosnik6w Historii, polegajqca na wydawaniu serii zr6dlowej, dwuj�zycznej, kt6-
rej kazdy kolejny toniik poswiGcony jest wyodr�bnionej tematyce z dziej6w pol
skiej ludnosci Slqska. 

W minionym roku ukazal si� na p6lkach ksi�garskich czwarty tom tej serii, 
w kt6rym zebrane zostaly materialy obrazujqce walk� z nazewnictwem polskim 
na Slqsku. Jak widac, tresciowo odbiega on nieco od tematyki poprzednich publi
kacji tej serii, kt6re byly bezposrednio poswi�cone ludnosci polskiej Slctska. Jest 
przy tym w zakresie swym szerszy, poniewaz obejmuje nie tylko bezposredriicl 
walk� o celach germanizacyjno-asymilacyjnych lecz r6wniez akcj� zmierzajqCq do 
zatarcia obiektywnych (onomastycznych, toponomastycznych, kultowych) przejaw6w 
polskosci tego terytorium. 
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Walka ta, prowadzona przez wladze Niemiec weimarskich, szczeg6lnie zas przez 
hitlerowskq Trzeciq Rzesz�. jest faktem znanym. Dotychczas jednak nie zostala 
ona jeszcze przedstawiona dokladniej i w skali calego Slctska. Nie pr6bowano ujqc 
jej rezultat6w statystycznie, nie poznano i nie podano do szerszej wiadomosci stoso
wanych w tym wzgl�dzie metod, nie okreslono §cisle wladz i innych instytucji 
bezposrednio w tej akcji zaangazowanych. Wszystkie te luki wypelnia niewqtpliwie 
interesujqca zr6dlowa publikacja Karola Fiedora. 

Zgodnie z praktykq, stosowanq w kolefoych tomach tej serii, zawiera ona sto
sunkowo obszerny Wst�p, kt6ry jest zarazem pr6bq syntetyzujqcego uj�cia proble
mu, oraz teksty zr6dlowe. Te ostatnie nie zostaly uszeregowane · chronologicznie, 
lecz pogrupowano je tresciowo, dzielqc je na szesc „rozdzial6w", kazdy z nich 
o odr�bnej numeracji publikowanych akt6w, kt6rych w sumie jest 83.

Wspomniane „rozdzialy" wyodr�bnione zostaly przez Wydawc� wedlug dwoja
kiego kryterium: geograficznego (mianowicie osobno dla G6rnego i Dolnego Slqska) 
oraz w zaleznosci od rodzaju akcji niemieckich wladz. I tak w pierwszej kolej
nosci zamieszczone zostaly teksty dotyczqce likwidacji polskich nazw miejscowych 

· na Slqsku Opolskim (rozdz. I), p6iniej w pozostalej C?-:�sci Slqska (rozdz. II). Osobno,
jako rozdzial III, Wydawca zestawH materialy dotyczqce likwidowania nazw mie
szczqcych w sobie okreslenie „Piast" lub „piastowski", tez na Dolnym Slqsku.
Pozostale trzy rozdzialy dotyczq zn6w tylko Slqska Opolskiego, mianowicie likwi
dacji napis6w w j�zyku polskim (reklam, napis6w cmentarnych i na przedmiotach
kultu - rozdz. IV), niemczenia poiskich imion i nazwisk (rozdz. V). Ostatni rozdzial
miesci w sobie teksty, kt6re informujq o postawie ludnosci polskiej wobec likwi
dowania pomnik6w polskosci na Opolszczyznie.

Jak wspomniano, Wst�p do recenzowanego wydawnictwa jest stosunkowo
obszerny. Wplymil na to jasno przebijajqcy z tekstu zamysl Wydawcy, aby pr6cz
og6lnych uwag o przebiegu i rezultatach akcji likwidowania polski� nazewnictwa
na Slqsku nakreslic r6wniez og6lne tlo polityczne i najwazniejsze zdarzenia poli
tyczne, w kt6rych kontekscie przebiegaly interesujqce go procesy. Trzeba stwierdzic,
ze zamiar ten zostal w zasadzie zrealizowany. R6wnoczesnie jednak wydaje si�, ze
konstrukcja, kt6rq dla Wst�pu przyjql Autor, nie zostala najszcz�sliwiej dobrana.
Mianowicie zrezygnowal on z dwucz�sciowego ukladu, gdzie najpierw przedsta
wilby og61ne tlo polityczne, dopiero potem zas interesujqCq go gl6wnie problema
tyk�. Obie kwestie zostaly w wywodach przemieszane, z niewqtpliwq szkodq dla
calosci wywod6w. Szkoda tez, ze w swoich wywodach oparl si� niemal wylqcznie
na doniesieniach prasy polskiej, i to w odniesieniu do spraw szeroko opracowanych
juz przez literatur� naukowq. Oczywiscie nie zamierzam kw�stionowac wartosci
prasy jako zr6dla. Pod tym jednak wzgl�dem, o ktöry chodzilo we wst�pie, i w od
niesieniu do spraw w nim poruszanych nie bylo to zrodlo odpowiednie.

Wst�pne uwagi Autora posiadajq jeszcze inny powazny mankament. Mianowicie
brak tarn jest og6lnego, najbardziej chocby zarysowego przedstawienia c a  l e j
a k c j i g e r m a n i z a c y j n e j wladz Niemiec weimarskich i p6zniej hitlerow
skich wobec poiskiej ludnosci na Slqsku. W rezultacie czytelnik uzyskuje obraz od
bity w krzywym zwierciadle, a i sam Autor tez wypowiedzial twierdzenia - gdy
spojrzymy na calosc zagadnienia - niewqtpliwie niesluszne. Dla przykladu mozna
tu przytoczyc zdanie, ze „pierwszym etapem walki z polskosciq na Slqsku bylo
usuwanie polskich nazw miejscowosci" (s. 11). Oczywiscie, ze z tym trudno si� zgo
dzic. Chodzi tu przeciez - i Autor o tym wie przeciez doskonale - o poczqtkowy
etap w walce z nazewnictwem polskim. To zas zadnq miarq nie moze byc utozsa
miane z walkq z polskosciq w og61e.
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Trafiajq si� we Wst�pie r6wniez inne, zbyt pospieszne i ostre uog6lnienia. I tak 
na s. 23 mowa jest o „narastajqcej biernosci szerokich warstw Slqzak6w [czy nie 
lepiej byloby tu wprost i konsekwentnie m6wic o Polakach?] wobec rozgrywajq
cych si� na Opolszczyznie wydarzeii" w warunkach szalejqcego hitlerowskiego 
terroru. Twierdzenie to jest co, najmniej przesadne. Zrozumiala w6wczas bezsilnosc 
nie jest chyba r6wnoznaczna z biernoscü:1, z rezygnacjq. Takie sformulowanie nie 
zostaloby zamieszczone, gdyby Autor popatrzyl na walk� z nazewnictwem pol:5kim 
7N. calym kontekscie germanizacyjnej akcji hitlerowskich wladz. 

Nie brak tez powiedzeii zdecydowanie nieszcz�sliwych, jak np. na s. 21, gdzie 
K. Fiedor usuwanie napis6w z pomnik6w nazywa likwidacjq „widocznych jeszcze
ostatnich slad6w polskosci na Slqsku". To przeciez niewqtpliwa przesada.

Bardzo cenna natomiast jest tablica statystyczna (s. 18), w kt6rej Autor zestawH 
ilosciowe rezultaty interesujqcej go akcji wladz hitlerowskich. 

Przyst�pujqc do om6wienia tekst6w, stanowüicych zasadniczq tresc recenzowanej 
publikacji, przede wszystkim z duzym naciskiem podkreslic nalezy fakt, iz Wy
dawca nie ograniczyl si� tylko do material6w dotyczqcych G6rnego Slqska. Jest to 
okolicznosc bardzo istotna, kt6rej nalezy si� duze uznanie. Przez to czytelnik uzy
skuje material kompletny, nie przeciwstawiajqcy w spos6b sztuczny obu cz�sci 
ziemi slqskiej. W sumie Dolnego $lqska dotyczy 35 tekst6w z 83 opublikowanych. 
Jest to relacja prawidlowa. 

Pewne Wqtpliwosci natomiast budzq same publikowane teksty. Mianowicie 
w materiale g6rnoslqskim w przyUaczajqcej wi�kszosci reprezentowane sq prze
druki z polskiej i niemieckiej prasy. R6wnoczesnie zas publikowany material dolno
slqski niemal wylqcznie jest pochodzenia archiwalnego. Nie wiadomo, eo wplyn�lo 
na takq wlasnie decyzj� Wydawcy, i szkoda bardzo, ze odpowiednia uwaga nie 
zostala zamieszczona we Wst�pie. 

Strona edytorska jest na og6l poprawna, komentarz merytoryczny zas wystar
czajqcy. Nie obylo si� jednak bez pewnych usterek. I tak na s. 63 prawdopodobnie 
chodzi o wies „Wielmierzowice" nie zas o „Wiemierzowice" (W obu tekstach), na 
s. 102, 120, 121 w tekstach niemieckich sq bl�dy gramatyczne lub ortograficzne
utrudniajqce zrozumienie zdania. Jezeli Sq to bl�dy oryginalu, Wydawca powinien
byl je zaznaczyc lub poprawic, jezeli chodzi o omylki zupelnie oczywiste. Na s. 104
i 124 zamieszczony regest nie odpowiada tresci publikowanego dokumentu. Podobnie
na s. 141, gdzie tekst nazwany przez Wydawc� w regescie kwestionariuszem zupel
nie nie posiada takiego charakteru. Regest dokumentu na s. 103 nie informuje
o jego adresacie.

Wydawca nie jest konsekwentny w stosowanej przez siebie terminologii. Cz�
sciowo bowiem w regestach i tlumaczeniach slusznie uzywa spolszczonego slowa 
,,landrat" (np. s. 94), kiedy indziej zas stosuje tu polskq nazw� ,,starosta" (np. 
s. 103, 104), o wiele mniej odpo�iedniq.

Zamieszczane polskie tlumaczenia dokument6w sc:1 wolne, co zresztq jest tylko
z korzysciq dla tekstu. Niejednokrotnie jednak swoboda tlumacza idzie za daleko 
i tlumaczenie nie pokrywa si� w tresci z oryginalem (np. s. 105). Wreszcie na s. 125 
w odsylaczu bl�dnie przetlumaczono laciiiski zwrot oryginalu: ,,relinquo" bowiem 
oznacza „pozostawiam", nie zas „przynosz�". 

Wszystkie wymienione tu usterki i niescislosci sc1 jednak niewqtpliwie drugo-
rz�dnej natury i nie ujmujq wartosci calej publikacji, kt6ra jest cenna i powinna 
znalezc si� w kazdej bibliotece, nie tylko naukowej. 

Kazimierz Orzechowski 
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Kraftfahrbahnen (OBK). Siedziba jednej z OBK miescila si� we Wroclawiu 10. Te 
gigantyczne prace ozywily takze gospodarczo ziemie slc1skie. Autorowi Ostfluchtu 
uszly wi�c uwagi te przedsi�wzi�cia wladz centralnych Rzeszy. IVIsci si� tu nie 
wykorzystana w pelni literatura przedmiotu. A. Brozek bowiem nie wyzyskal 
podstawowej literatury polskiej omawiajqcej problematyk� gospodarczq tzw. nie
mieckiego wschodu, by przykladowo wymienic prace S. Smolinskiego, M. Przed
pelskiego, B. Gruchmana, K. Jezowskiego czy wreszcie studium o rolnictwie slq
skim A. Jagielskiego 11• Sam Autor zresztq pisze na s. 76: ,,Lata 1933-1939 przy
noszq . . . r6wniez i na Slc1sku ozywienie gospodarcze. Produkcja w wi�kszosci 
gal�zi gospodarczych rosla, mozna bylo uruchomic na nowo zamkni�te poprzednio 
zaklady przemyslowe". To prawda, iz w Niemczech srodkowych i zachodnich roz
w6j gospodarki wojennej byl jeszcze silniejszy, ale i to, co dzialo si� na Slc1sku, 
zmienialo niewqtpliwie struktur� gospodarczct tych ziem, choc - jak slusznie Autor 
podkresla - nie likwidowalo zr6del emigracji. Wladze administracyjne pr6bowaly 
nawet zazegnac przy pomocy bodzc6w materialnych slc1ski exodus. Referujqc to 
zagadnienie A. Brozek pisze: ,,Gdy w okresie kryzysu lat trzydziestych (i jeszcze 
wczesniej) rozwazana byla sprawa pomocy gospodarczej dla teren6w polozonych 
nad wschodniEt granicq Niemiec (pomoc dla Prus Wschodnich podj�to juz w 1928 r.), 
podniosly si� na Sic1sku glosy, ze akcjq tc1 musi byc obj�ty caly Slc1sk" (s. 20). 
Stwierdzenie to jest nieprecyzyjne. Tereny wschodnie, a zwlaszcza Prusy Wschodnie, 
otrzymaly juz w latach 1920-1925, a nie - jak pisze Autor - w 1928 r., powazne 
sumy pieni�zne na potrzeby gospodarcze terenu. Juz bowiem jesieniq 1920 r. w cza
sie jednej z kolejnych konferencji na szczeblu ministerialnym wysuniE:to tzw. 
Ostpreußenprogramm, w kt6rego ramach do 1925 r. przyznano Prusom Wschodnim 
okolo 300 mln marek. W latach nast�pnych prowincja ta otrzymala dodatkowe 
sumy, kt6rych wysokosci wladze centralne nie byly w stanie lub tez celowo nie 
chcialy okreslic 12

. 

Nad polozeniem gospodarczym Dolnego Slc1ska rozpocz�to debaty w 192� r. 
Poslowie do Sejmu Pruskiego z okr�gu wroclawskiego Schulz i Herrmann przed
stawili stan gospodarczy Slctska, zc1dajqc pomocy materialnej. W tym samym roku 
z przedstawicieli 4 prowincji nadgranicznych: görnoslc,tskiej, dolnoslctskiej, Prus 
Wschodnich i Pogranicza, powofano do zycia komisj� (Arbeitsausschuß), ktörej 
zadaniem bylo opracowanie wniosköw zmierzajqcych do aktywizacji gospodarczej 
wymienionych teren6w 13. Opracowane programy przeslano do wladz centralnych 
Rzeszy. W ten spos6b zrodzil si� plan pomocy dla Slctska, kt6rego realizacj� zapo
wiedziano W najblizszych latach 14• 

10 Die Reichsautobahnen. Principes pour la formation et la construction, Berlin 
1936, oraz Deutsche Reichsbahn und Reichsautobahn. Finanzvorschriften für die 
Reichsautobahnen, Berlin 1939. 

11 Rozw6j gospodarczy ziem zachodnich i p6lnocnych Polski, Warszawa 1960; 
S. S m o 1 i n s k i, M. P r z e d p e 1 s k i, B. G r u c h m a n, Struktura przemyslu
ziem zachodnich w latach 1934-1959, Poznaii 1961; K. J e  z o w s k i, Rozw6j i roz
mieszczenie przemyslu na Dolnym Slqsku w okresie kapitalizmu, Wroclaw 1961;
A. J a  g i e 1 s k i, Zmiany strukturalne w rolnictwie slqskim w okresie 1907-1937
w swietle danych statystycznych (Studia i Materialy z Dziej6w Slctska, t. II, Wro
claw 1958); t e n z e, Produkcja, podaz i ceny produkt6w rolnych na Slqsku w okre
sie mi�dzywojennym (tamze).

12 Archiwum ,;Panstwowe Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego, Wydzial Sa
morzc1du Prowincji Slc1skiej, nr 254, raport z 11 VI 1931 (dalej skr6t: AP Wroclaw, 
WSPS1.). 

13 Deutsches Zentralarchiv Merseburg, Rep. 120 C, Abt. IX, Fach. 3 b, nr 19, 
Bd. 3, pismo z 21 XI 1925 (dalej skröt: DZA Merseburg). 

14 Tamze, nr 19 A, oraz Fach. 2, nr 50, Bd. 2. 
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Aby nie wdawac si� w zbyt daleko idctce szczeg6ly, stwierdimy, iz niejedno
krotnie jeszcze wladze slqskie wyst�powaly z petycjami zar6wn·o do wladz pru
skich, jak i do rzctdu Rzeszy z prosbq o dotacje pieni�zne, podkreslajctc kazdora
zowo koniecznosc przyjscia z pomocct Slqskowi, prowincji powaz.nie zagrozonej 
„polskim niebezpieczeii.stwem''. Ta pomoc bowiem moze jedynie powstrzymac nap6r 
elementu slowiaii.skiego, przyczyn.ic si� do podniesienia kultury Slctska i rozwoju 
gospodarczego, a tym samym do zahamowania odplywu wartosciowego i zdrowego 
elementu miejscowego do zachodnich i srodkowych prowincji Niemiec. Niezaleznie 
od dotacji w ramach „natychmiastowej · pomocy" wladze niemieckie przystctpily 
od 1926 r. do udzielania, zwlaszcza na terenach wschodnich, dodatkowych funduszy 
dla bezrobotnych, okreslanych jako Arbeitsbeschaffungsprogramm. W lipcu 1926 r. 
stan bezrobocia w Niemczech si�gal okolo 3,5 mln os6b. Stosunkowo pokazna liczba 
tych ludzi przypadala na tereny wschodnie. Aby wi�c przyjsc im z pomocq, 
w czerwcu 1926 r. minister pracy Rzeszy Braun powolal do zycia komisj� mi�dzy
niinisterialnq, kt6rej zadaniem bylo m. in. opracowanie planu rob6t publicznych 
majqcych zatrudnic t� armi� bezrobotnych. Uchwalono na ten cel sum� 100 mln 

., ma,rek 15• Kolejne lata przynosily nowe plany w zakresie Arbeitsbeschffungs
programm. Poszczeg6lne gabinety Rzeszy wprowadzaly coraz to nowe elementy, 
dostosowujqc t� pomoc do zmienionych warunk6w politycznych w Niemczech. 
W lipcu 1933 r. nadz6r nad Arbeitsbeschaffungsprogramm przejql Reinhardt. Jego 
plany pomocy dla bezrobotnych okresiano· tez cz�sto jako Reinhardt-Programm 16. 
0 tych zabiegach i planach zmierzajqcych do zalagodzenia trudnej sytuacji go
spodarczej Rzeszy wspominam szerzej m. in. dlatego, iz mialy one powstrzymac 
odplyw niemieckiego elementu z ziem narazonych na „polskie n�ebezpieczeii.stwo". 
Temu tez celowi wreszcie sluzyc mialy zasady finansowania osadnictwa wiejskiego 
na niemieckich ziemiach wschodnich. Na mocy jednomyslnej uchwaly podj�tej 
przez Reichstag w 1926 r. Rzesza Niemiecka przeznaczyla na okres 1926-1930 
okolo 300 mln marek na cele osadnicze na wschodzie. Powyzszy fundusz mial 
byc uzyty po pierwsze - na nabywanie grunt6w przez kolonist6w za posrednictwem 
towarzystw kolonizacyj nych, okreslanych naj cz�sciej j ako „Landesgesellschaften" 
lub „Siedlungsunternehmungen", po drugie - na ulepszanie teren6w przeznaczo
nych do kolonizacji, a przede wszystkim na prace melioracyjne, budow� dr6g do
jazdowych do gospodarstw, wznoszenie nowych zagr6d, i wreszcie po trzecie -
na ulatwianie osadnikom zainstalowania si� na nowym miejscu. Wyzej przedsta
wione kredyty mialy byc zwr6cone paiistwu po uplywie okreslonej ilosci lat. Stopa 
procentowa od nich nie przekraczala 3,5°/o. Z omawianych kredyt6w korzystac 
mogli osadnicy na nast�pujqcych obszarach Rzeszy: Prusy Wschodnie, niekt6re 
powiaty Pomorza Zachodniego, Pogranicze; G6rny i Dolny Slqsk (miejscowosci po
lozone na prawym brzegu Odry), Brandenburgia, .P6lnocna cz�sc Szlezwiku-Hol
sztynu oraz pogranicze $aksonii. Opr6cz tego przyznano na zagospodarowanie 
odlog6w na wschodzie ze srodk6w Reichsgetreidestelle w 1928 r. sum� 15 mln ma
rek. Paiistwo pruskie przyznalo dla osadnik6w dodatkowo 40 mln marek jako tzw. 
kredyty przejsciowe (Zwischenkredit) przy 5°/o stopie pozyczkowej. Kredyty te mogly 
byc udzielane osobom, kt6re nie korzystaly z dotacji Rzeszy. Jak dalece te srodki 
pomocy mialy aspekt polityczny, swiaäczyc mogla nast�pujctca zasada: gospodarstwa, 
kt6re· byly najdalej wysuni�te na wsch6d, mialy najwi�ksze szanse uzyskania nie 
tylko dogodnych kredyt6w, lecz takze ich splaty. Korzystali z nich w pierwszym 

15 „Berliner Tageblatt", 18 VII 1926. 
1s DZA Merseburg, Rep. 87 B., nr 46.
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zagadnienie (s. 93). Wspomina tez o raporcie opracowanym w 1938 r. w Rejencji 
Opolskiej noszqcym dat� 11 marca, a zatytulowanym Abwanderung aus Ober

schlesien. Raport ten jest niewqtpliwie dokumentem ciekaw'ym i zaslugujijcym 
w pelni na opublikowanie, co zresztq czyni Autor w przygotowanym 5 zeszycie 
,,Documenta Silesiae". W tym miejscu pragmilbym jednak zwr6cic uwag� Autora, 
iz dokument ten juz bardzo gruntownie om6wil B. Olszewski (przytaczajqc dane 
liczbowe dotyczqce wychodzstwa ze Slqska) w pracy, kt6rcl A. Brozek zna i na 
kt6rcl - wprawdzie w innym zestawieniu - w recenzowanej rozprawie si� po
woluje (s. 78) 28• Nalezaloby przynajmniej w przypisie zapowiadajqcym publikacj� 
owego memorialu to zasygnalizowac, jak zrobil Autor wykorzystujijc memorial 
landrata glogowskiego o polozeniu powiatu, opublikowany przez J. St�pczaka. 

Werbunek do rob6t tak sezonowych w rolnictwie, jak i stalych w przemysle od
bywal si� nie tylko oficjalnie przy pomocy miejscowych urz�d6w pracy, Niemieckiej 
Centrali Robotniczej, lecz r6wniez przez prywatnych agent6w pracodawc6w i „dzi
kich", nie uprawnionych do tego werbownik6w. Tak na G6rnym Slijsku, jak i na Dol
nym Slqsku istniafy nawet specjalne instytuc,e doradcze, kt6re zajmowaly si� sprawq 
wychodzstwa. W rejencji opolskiej dzialalo Oberschlesische Auswanderung und Aus
wandererberatung, a na Dolnym Slqsku Auswandererberatung 29• Dochodzilo wi�c 
do paradoksu, z jednej strony bowiem no�owano najwi�kszij ilosc bezrobotnych 
w miejskich okr�gach przemyslowych, z drugiej zas brak wykwalifikowanych ro
botnik6w zar6wno na potrzeby rolnictwa (prace melioracyjne), jak i przemyslu. 
Jezeli jednak wychodzstwo sezonowe oraz emigracj� robotnik6w niewykwalifiko
wanych traktowano nadal jako rzecz normalnq, to masowy odplyw ·na stale fa
chowc6w i ich rodzin uwazano obecnie za powazne niebezpieczenstwo. Toiez 
w oficjalnych raportach wladz miejscowych coraz cz�sciej m6wilo si� o tzw. nie
mieckim wschodzie, w tym i o Slqsku, jako o przestrzeni bez ludzi - Raum ohne 
Volk 30• Wkr6tce to okreslenfe stalo si� synonimem rolniczych teren6w Slqska, 
„zagrozonych" przez pr�zny el€ment polski. Emigracja na zach6d zmuszala z kolei 
wladze administracyjne do udzielania zgody na dopuszczenie na niemiecki rynek 
pracy polskich robotnikow sezonowych. Zamierzano w ten spos6b zabezpieczyc 
miejscowemu rolnictwu taniq sil� roböczq. Przeciwko tej decyzji z kolei wystqpily 
or.ganizacje nacjonalistyczne, uwazajqc, iz naplyw na te ziemie robotnik6w z Polski 
stanowi niebezpieczei:tstwo polityczne. W zwiqzku z tym przystqpiono jeszcze przed 
pierwszq wojnq swiatowq do opracowania bardzo szczeg6lowych przepis6w, udo
skonalonycli-w okresie mi�dzywojennym, regulujijcych werbunek do pracy w Niem
czech, a zwlaszcza do rolnictwa, polskich robotnik6w. Zagadnienie to jest na og6l 
znane. Pisano na ten temat sporo juz po 1945 r. Totez dziwic musi stanowisko 
Autora, kt6ry sygnalizujqc ten problem powoluje si� tylko na wlasne opracowa
nie 31, traktujqc o naplywie robotnik6w z Polski przede wszystkim do przemyslu, 
i to tylko do 1914 r., a pomija opracowania innych, dotyczqce wychodzstwa polskiego 
po 1918 r. 32 Tymczasem po pierwszej wojnie swiatowej az do 1932 r. na Slqsk 

28 B. 01 s z e w s k i, Lokalizacja Z11klad6w I. G. Farben w K�dzierzynie na tle

hitlerowskich koncepcji geopolitycznych w odniesieniu do Slqska Opolskiego (Ko
munikaty Instytutu Slqskiego w Opolu, nr 28, Opale 1959). 

29 R a d e  t z k i, op. cit., s. 82, oraz AP W:r:oclaw RO I, nr 12164, pismo ze 
stycznia 1934. 

30 W. Röm e r, Die Wirtschaftskrise und die Oberschlesische Landwirtschaft,
Racib6rz 1930, s. 14. 

31 A. B r o z e k, Robotnicy spoza zaboru pruskiego w przemysle na G6rnyrn
Slqsku (1870-1914), Wroclaw 1966. 

32 A. G a 1 o s, Walka kapitalist6w g6rnoslqskich o robotnika galicyjskiego (So
b6tka, 1949); t e n z e

1 
Rugi pruskie na G6rnym Slqsku (tamze, 1954); B. D r  e w-
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naplywalo rocznie legalnie i nielegalnie kilkanascie tysi�cy os6b. W latach 1933-1936 
wladze niemieckie zakazaly werbunku polskich robotnik6w rolnych do Niemiec, ale 
juz w 1937 r. ponownie podpisano konwencj� polsko-niemieckq, na mocy kt6rej 
rozpocz�to werbunek do prac w rolnictwie niemieckim polskich robotnik6w sezo
nowych 33• W omawianym rozdziale Autor zajmuje si� takze placami polskich ro
botnik6w wywozonych na roboty do Niemiec po 1939 r., ich traktowaniem przez 
czynniki niemieckie, wreszcie politykq podatkowq na ziemiach przylqczonych do 
Rzeszy (s. 112), co - moim zdaniem - ani nie jest zwiqzane z tematem, ani nie 
wyjasnia postawionego w pracy problemu. Na ten temat jest juz zresztq bogata 
literatura, chocby przykladowo prace K. Popiolka czy E. Seeber 34. 

Interesujqce Sc\ natomiast rozwazania nad kierunkami ruch6w migracyjnych 
po 1933 r. Autor przedstawil to zjawisko w powiqzaniu z przemianami gospodar
czymi zachodzqcymi w Trzeciej Rzeszy (s. 116 i n.). W rozdziale IV A. Brozek 
zajmuje si� mechanizmein ruch6w migracyjnych ze Slqska na zach6d, podkreslajqc, 
iz podstawowq przyczynq odplywu ludnoici ze wschodnich teren6w Niemiec byly 
warunki ekonomiczne. Dotyczylo to nie tylko robotnik6w przemyslowych, lecz takze 
i zatrudnionych w rolnictwie. Na zachodzie wychodzcy otrzymywali z reguly wi�k
sze place. Tu takze czekaly na nich lepsze warunki mieszkaniowe. Zwracaly na to 
uwag� liczne memorialy landrat6w, pisala tez o tym slqska prasa. Ta cz�sc ksiqzki, 
oparta zar6wno na literaturze przedmiotu, jak na materiale archiwalnym, nalezy 
do najlepiej napisanych i stanowi niewqtpliwie powazne osüigni�cie nauk:owe 
Autora. 

W rozdziale V A. Brozek przedstawia pr6by zahamowania Ostfluchtu czynione 
przez samych Niemc6w. Powtarza wi�c to, co juz cz�sciowo referowal w innych 
partiach ksiqzki. W zakonczeniu daje zwi�zle om6wienie wychodzstwa ze Slqska 
w ostatnich latach Trzeciej Rzeszy. Pisze m. in. ,,Dopiero .. . upadek Niemiec hitle
rowskich po II wojnie swiatowej i zmiany na mapie Europy wykreslily Ostflucht 
z problematyki ziem na wsch6d od Odry i Nysy, a takze sprawily, ze wsp6lczesne 
koncepcje Drang nach Osten mogq byc rozpatrywane na zupelnie innej plaszczyznie 
anizeli przed rokiem 1945" (s. 188). Autor jest · jednak w swoich sqdach niekon
sekwentny. Juz na s. 189 stwierdza: ,,Mozna n;:itomiast Ostflucht potraktowac jako 
tandem [? - K. F.] w stosunku do ruch6w migracyjnych, kt6re rozegraly si� na 
ziemiach bylego pruskiego wschodu po roku 1944-1945. Czyniq tak zresztq nie
kt6rzy autorzy zachodni''. Ten poglqd, metodologicznie niesluszny, lansowany nadal 
przez niekt6rych historyk6w zachodnioeuropejskich, uwazajqcych, iz przemieszcze
nie ludnosci z ziem bylego niemieckiego wschodu po zakonczeniu II wojny swiato
wej bylo „pot�znym przyspieszeniem i nat�zeniem ruchu, kt6ry byl w toku przez 
cale dziesi�ciolecia" 35, przyj�li bezkrytycznie Z. Dulczewski i A. Kwilecki w pracy 

n i a k, Robotnicy sezonowi na Pomorzu Zachodnim 1890-1918, Poznan 1959; 
K. F i e d o r, Wladze niemieckie wobec polskich robotnik6w rolnych w latach
1918-1932 (Sob6tka, 1962); K. J o n c a, Imigracja robotnik6w polskich na Slqsk
w koncu XIX i w poczqtkach XX w. (Studia Slqskie, Seria Nowa, t. 1, Opole 1958).
Na t� ostatniq prac� A. Brozek powoluje si�, ale w innym zestawieniu.

33 Szerzej problematyk� polskich robotnik6w rolnych omawia K. . F i e d o r 
w pracy Polscy robotnicy sezonowi na Slqsku, maszynopis w Bibliotece Uniwer
syteckiej we Wroclawiu. 

34 K. P o p  i o l e k, Slqsk w oczach okupanta, Katowice 1960; E. S e e b  e r, 
Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtsschaft, Berlin 1964. 

35 H. C. W a 11 i c h, Th� Mainsprings of German Revival, New Haven 1955, 
s. 277, cyt. za A. Brozkiem, praca rec., s. 189; E. Le m b e r g, Völker und Volks
gruppen im Exil, Monachium 1953, cyt. za A. Brozkiem, praca rec., s. 189.
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opublikowanej w 1962 r. 36, na eo zwr6cil juz uwag� M. Orzechowski w recenzji 
zarnieszczonej na larnach kwartalnika „Sob6tka" :i7• Dwa lata pözniej Z. Dulczewski
w rozprawie o rnigracji na zierniach zachodnich ponownie stwierdzal, ze „tzw. 
odwr6t nierniecki ze wschodu dokonujqcy si� w drodze ewolucji od polowy XIX w. 
rnial swc1 kontynuacj� takze w czasie II wojny swiatowej" 3�. T� falszywq te� po
wt6rzyl ponownie Autor Ostfluchtu. Tyrnczasern nie ulega Wqtpliwosci, iz „ucieczka 
ze wschodu" ludnosci tarn rnieszkajqcej az do 1944 r. rniala podloze ekonorniczne. 
Wykazal zresztct to A. Brozek na podstawie niernieckich dokument6w. Pod koniec 
1944 r. i w pierwszych miesictcach 19·45 r. Slctsk przezywal nowy exodus - masowct 
ewakuacj� ludnosci cywilnej przed zblizajqcyrni si� oddzialarni wojsk radzieckich. 
20 I 1945 r. niemieckie wladze wojskowe wydaly bowiern rozkaz totalnej ewakuacji 
ludnosci cywilnej z powiatöw polozonych na wschodnich rubiezach Slc1ska 39• Ten 
krok niernieckich wladz wojskowych przyni6sl srnierc tysic1corn uciekinier6w i r6znil 
si� zasadniczo od dotychczasowej „ucieczki na zach6d". Dodajrny, iz wypadki te 
zaliczy kilka lat p6zniej historiografia zachodnioniemiecka do ofiar wyp�dzonych 
przez Polak6w (Vertreibungsverlusten). Po zakonczeniu dzialan wojennych w 1945 r. 
wladz.e polskie przystc1pily do wysiedlania ludnosci niernieckiej ·juz jednak z polskich 
ziem zachodnich. Byla, to realizacja rnysli politycznej lewicy polskiej, nie rnajqcej 
absolutnie podloza ekonomicznego. Emigranci ze Slqska szukajqcy pracy w prze
mysle zachodnio- i srodkowoniernieckirn przed 1944 r. mogli przy sprzyjajqcych 
warunkach ekonornicznych w kazdej chwili powr6cic do swoieh stron rodzinnych. 
Ludnosc, kt6ra opuscila tereny na wsch6d od Odry i Nysy Luzyckiej po 1945 r., 
powr6cic juz tarn nie moze. Byloby to pogwalceniem uklad6w mi�dzynarodowych, 
zar6wno poczdarnskiego z 1945 r., jak i zgorzeleckiego z 1950 r., przedluzonego 
w Warszawie na dalsze 20 lat w rnarcu 1967 r. 

Karol Fiedor 

We ·wst�pie do ksictzki znajdujerny par� wyjasnien i zastrzezen odnosnie do 
JeJ charakteru i celu. I tak Autor najpierw stwierdza, ze praca ta nie jest mono
grafict problernu Ostfluchtu na Slc1sku, rnimo iz chronologicznie obejrnuje okres od 
1849 do 1939 r. Stanowi ona - wedlug Autora - jedynie prob� pokazania „na 
przykladzie kilku wycink6w" problernatyki Ostfluchtu w tym okresie w swietle 
danych statystycznych i fakt6w, z uwzgl�dnieniem w pewnej mierze ich przy
czyn i skutk6w, bez zajmowania si� narodowosciowyrni aspektami zjawiska, 
zmianarni przez niego spowodowanyrni w strukturze demograficznej Slc1ska oraz 
bez zajmowania siG „teoretyzujc:icc1 syntez;f' ternatu (s. 32-33). 

Najwazniejszy wycin·ek pracy stanowic1 trzy rozdzialy odnoszc1ce si� do lat 
1933-1939 i 21-stronicowy aneks, gdzie Autor przedstawia szczeg6lowo rozrniary 
zjawiska (rozdz. III i aneks), zajmuje si� przyczynarni uchodzstwa ze Slctska (rozdz. 
IV) i pr6bami jego zaharnowania (rozdz. V). Dwa pierwsze rozdzialy zawierajq
uwagi o metodzie obliczania zjawiska (rozdz. I) i dajq zarys jego przebiegu do
1933 r. (rozdz. II).

36 Z. D u 1 c z e w s k i, A. K w i 1 e c k i, Spoleczenstwo wielkopolskie w osad
nictwie ziem zachodnich, Poznan 1962. 

37 „Sob6tka", 1964, nr 3-4, s. 431-433. 
38 Z. D u 1 c z e w s k i, Spolec4ne aspekty migracji na ziemiach zachodnich, Po

znan 1964, s. 37. Patrz rec. M. 0 r z e c h o w s k i (Sob6tka, 1965, nr 4, s. 615-619). 
39 K. J o n c a, A. K o n i e  c z n y, Upadek „Festung Breslau", Wroclaw-War

szawa-Krak6w 1963. 
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Po kilku gruntownych opracowaniach tematu, gl6wnie przez autor6w nie
mieckich w odniesieniu do calosci ziem bylego niemieckiego wschodu, nasuwa siE: 
pytanie, w jakim stopniu omawiana ksüizka zgl�bia dalej to zagadnienie w sto
sunku do Sl::tska. Ot6z ksi::tzka ta, oparta na nie przebadanych systematycznie pod. 
tym k::ttem widzenia zasobach akt archiw6w sl::tskich r6znej proweniencji, ukazuje 
w gruncie rzeczy stanowisko niemieckich osrodk6w politycznych i gospodarczych 
wobec te_go zagadnienia na Sl::tsku gl6wnie w latach 1933-1939. Na podstawie 
przytoczonych w ksi::tzce szczeg6l6w w tym zakresie mozna wlasnie wysnuc wnio
sek og6lny, ze niemieckie wladze administracyjne i gospodarcze roznych szczebli, 
na Sl::tsku i poza 81::tskiem, jak i uczeni niemieccy obserwowali systematycznie oma
wiane w ksi::tzce zjawisko, dokonywali jego pömiar6w w r6znej skali na Sl::tsku, 
alarmujqc na tej podstawie odpowiednie czynniki rz::tdowe i opini� publiczn::t 
o rzekomym zagrozeniu i niebezpieczenstwie plymicym st::td dla niemieckiego stanu
posiadania na wschodzie. W ksi::tzce material na ten temat, a z,wlaszcza opinie sq ·
az nazbyt obficie cytowane i eksploatowane. Szczeg6lne eksponowanie ich w pracy
dokonuje si� w imi� okreslonego twierdzenia Autora, nie pozbawionego pewnych
element6w „teoretyzujqcej syntezy''. Autor uwaza mianowicie, ze Slqsk - podobnie ·
jak i inne prowincje wschodnie - ulegal procesowi wyludniania, kt6ry w pew
nym sensie zakonczyl si� na skutek oczywiscie innych przyczyn w 1945 r. (s. 22).
I chociaz w ksiqzce m6wi si� raz mimochodem o relatywnosci tego zjawiska i po
dobny wniosek mogq nasunqc niekt6re tabele statystyczne w aneksie, obrazujqce
tez rzeczywisty przyrost ludnosci Slctska, to jednak teza o procesie wyludniania ,
si� Sl::tska w jakims sensie absolutnym dominuje w pracy. Autor podkresla to·
szczeg6lnie, cytujqc z · aprobatct przesadne opinie o uchodzstwie ze Sl&ska, wy
powiadane przez r6znych rzecznik6w interes6w tzw. niemieckiego wschodu. I tak
np. odnosi si� z aprobatct do opinii kwalifikujqcych ujemne saldo ruch6w migra
cyjnych na Slctsku jako: ,,Entvölkerung Schlesiens", ,,Rückzug nach dem Westen",
„Evakuirung des deutschen Ostens" itp. W stosunku do dwu ostatnich okresleii
Autor poprzestaje na takim oto komentarzu: ,,tych okreslen uzyto, zanim zdofaly 1 

one pojawic si� w komunikatach hitlerowskich z frontu wschodniego w czasie
drugiej wojny swiatowej" · (s. 108). Wydaje si� jednak, ze aby zorientowac si� ·
w wartosci i przydatnosci tego rodzaju wypowiedzi w argumentacji reprezento-,
wanej przez Autora tezy, nalezaloby zdac sobie najpierw spraw� z ich konkretnego·
znaczenia politycznego i _roll, jakq mialy spelnic w r�kach politycznych i nauko
wych rzecznik6w interes6w tzw. niemieckiego wschodu. Przede wszystkim zas
wielkq wag� dla ich krytycznej oceny posiadajq tu motywy i cele, dla jakich nie
Wqtpliwy fakt ujemnego salda ruch6w migracyjnych na Slqsku i gdzie indziej
w tym rejonie Niemiec byl po prostu przez tego rodzaju diastyczne stwierdzepia
przedstawiany jako zjawisko rzieczywistego wyludniania si� Slqska. Motywy i cele
Sq stosunkowo latwe do uchwycenia. Mniej wi�cej od lat osiemdziesiqtych zeszlego
stulecia, kiedy r6zni rzecznicy interes6w tzw. niemieckiego wschodu, w tym · tez.'
i uczeni, uznali, ze wyplywajqcy z przyczyn gospodarczych i demograficznych pro-·
ces ujemnego ksztaltowania si� salda ruchow migracyjnych na wschodzie · zagra:za
ich kolonizacyjnej polityce i powoduje straty materialne klas posiadajqcych w tym
rejonie, zacz�li podnosic t� spraw� przy pomocy tego rodzaju opinii · o ruchu mi- ··
gracyjnym ze Slqska do rangi problemu politycznego. Aby podniesc t� spraw� do
rz�du zagadnien paiistwowej racji stanu, potrzebne jednak byly tego rodzaju ·:
opinie, sugerujqce rzeczywiste wyludnianie si� Slctska i innych prowincji wschod
nich Rzeszy. Potrzebne byly, poniewaz w ten spos6b mozna bylo. przekonywae „ 

opini� publiczn::t i inne czynniki w paiistwie o potrzebie specjalnych wydatk6w
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z budzetu panstwa na cel umocnienia rzekomo zagrozonej niemczyzny na wscho
dzie. Ciqgn�ly stqd korzysci niemieckie klasy posiadajqce, kt6re na tej drodze 
pr6bowaly zrekompensowac sobie straty ponoszone przez nie w ekonomicznej walce 
z prowincjami srodkowych i zachodnich Niemiec. Nie mozna zatem wszystkich 
tych drastycznych i przesadnych opinii o ruchach migracyjnych odczytywac do
slownie i poslugiwac si� nimi jako dowodem· adekwatnym. 

W ksiqzce sporo miejsca �ajmuje dowodzenie pewnych tez dawno juz udo
kumentowanych przez nauk� w odniesieniu do problemu tzw. Ostfluchtu. Do ta
kich nalezy w szczeg6lnosci dowodzenie Autora, ze Ostflucht w odröznieniu od 
migracji ze wsi do miasta towarzyszqcej procesom industrializacji stanowil ucieczk� 
ludnosci z regionu do regionu, cz�sto bez zmiany zawodu migrujqcych. 

Wydaje si�, ze przy obecnym stanie badan blizsze okreslenie tzw. Q5tfluchtu -
ku cZJemu zmierza Autor - mogloby przyniesc por6wnanie go z innymi ruchami 
migracy.jnymi. Wylania si� w tym miejscu pytanie o charakterze zasadniczym. 
Czy na tle wielkiej w�dr6wki lud6w, wywolanej industrializacjq, jej niejednako
wym tempern i rozmiarem w poszczeg6lnych rejonach .gospodarczych r6znych 
panstw, r6znicy w przyroscie naturalnym nie mozna zaobserwowac ruch6w mi
gracyjnych o podobnym charakterze? Czy w swietle tych poröwnan zjawisko tzw. 
Ostfluchtu nie przestaloby odgrywac w demogra{ii historycznej roli wyjqtkowej� 
uwydatnionej juz w samej nazwie? 

Wypowiedziane wyzej uwagi o ksiqzce pozwalajq na wysnucie pewnych og61-
niejszych wniosk6w co do jej charakteru. Ksiqzka odz�ierciedla w duzej mierze 
dotychczasowy stan bada11 nad zagadnieniem postawionym w jej tytule. Jest ona 
w pewnym sensie pierwszym podr�cznikarskim zarysem problemu Ostfluchtu na 
Slqsku, pogl�bionym szczeg6lowym materialem uzyskanym samodzielnie przez 
Autora w odniesieniu do lat 1933-1939. To decyduje o jej wartosci. Dyskusyjne 
Sc\ natomiast sprawy z zakresu tzw. przez Autora „teoretyzujqcej syntezy". Ale to

p 

ze ksiqzka ta wlasnie moze zbyt przesadnie lansuje pewne .utarte tezy o Ostfluch
cie, pozwala tez na formulowanie innych poglqd6w i stawianie postulat6w, kt6-
rych spelnienie przyczyniloby si�, byc moze, do spojrzenia na caly ten problem 
w oparciu o inne kryter.ia oceny pewnych zr6del, niz to mialo miejsce w calej do
tychczasowej literaturze naukowej na ten temat. W tym tez posrednio tkwi pewna 
wartosc omawianej ksiqzki. 

Zdzislaw Surman 

,,BIBLIOTEKA LUBUSKA", z. 1-9, Zielona Göra - Poznan 1958-1966. 

Jest to najstarsze z wydawnictw seryjnych, inicjowanych poczqtkowo prziez 
Lubuskie Towarzystwo Kultury w Zielonej G6rze, od 1964 r. Lubuskie Towarzy
stwo Naukowe przy czynnym wsp6ludziale Oddzialu Zielonog6rskiego Polskiego To
warzystwa Historycznego i realizatorskiej pomocy Wydawnictwa Poznanskiego. 

Seria pod wzgl�dem organizacyjnym przechodzila r6zne koleje. Na zeszycie I
>, 

wydanym w 1958 r., figuruje Rada Redakcyjna, w kt6rej sklad obok dzialaczy 
miejscowych wchodzq najpowazniejsze nazwiska profesor6w Uniwersytetu Po-
znanskiego: Z. Karczmarczyka, G. Labudy, M. Szczanieckiego. P6zniej owa Rada 
Redakcyjna znika z karty tytulowej, ale Polskie Towarzystwo Historyczne po
zostaje wsp6lfirmantem; w niekt6rych zeszytach (np. w zeszycie 4) wymieniono 
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r6wniez nazwisko prof. M. Szczanieckiego jako redaktora naukowego. Wreszcie 
w zeszycie 9 znika firma Polskiego Towarzystwa Historycznego i pozostaje jako 
wydawca jedynie Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Widac wi�c wyraznie proces 
usamodzielniania si� srodowiska naukowego w miescie nieuniwersyteckim. 

Zalozeniem „Biblioteki Lubuskiej" jest niew&tpliwie popularyzacja wiedzy 
o przeszlosci wojew6dztwa; przy tym, przynajmniej w ZJalozeniach inicjator6w
i autor6w, popularyzacja na wysokim poziomie; prace s& zaopatrzone w material
przypiskowo-dokumentacyjny, niekiedy si�gajq archiwali6w. öw poziom :naukowy
jest jednak bardzo nier6wny. Tresciowo seria jest pomyslana slusznie: czasowo
siE:ga od sredniowiecza 1 poprzez p6zny feudalizm 2 az po czasy najnowsre 3• Cechq
pozytywnq ukladu tresci „Biblioteki" jest i to, ze uwzgl�dnia bogato osrodki lo
kalne w obr�bie wojew6dztwa: Santok, Glog6w, Mi�dzyrzecz i inne, oraz ze si�ga
na pogranicze historii i geografii 4,

Dodatnio trzeba podkreslic i to, ze az dwie pozycje poswi�cono tak charakte
rystycznemu dla wojew6dztwa winiarstwu 5• Rzuca si� natomiast w oczy zbyt slabe 
uwzgl�dnienie Dwudziestolecia Polski Ludowej oraz zagadnien kulturalnych tak 
atrakcyjnej kultury obyczajowej. Nie spos6b na tym miejscu omawiac szczeg6lowo 
wszystkie prace, w kt6rych niestety zdarzajq si� usterki naukowe. Trzeba to jednak 
og6lnie za�ygnalizowac, tym bardziej ze pojawiaj& si� nowe serie 5 czy luzne po
zycje 7, a niekt6re budz& niestety powazne zastrzezenia 8• Byc moze, system redakcji 
naukowej ze strony ludzi o duzym doswiadczeniu naukowym i edytorskim winien 
byc raczej nadal utrzymany. 

Mimo to nalezq si�· gor&ce wyrazy. uznania dla srodowiska zielonog6rskiego, 
ze w bardzo trudnych warunkach organizacyjnych potrafilo stworzyc u siebie 
ruch naukowy, dobrze sluz&CY ksztaltowaniu swiadomosci ludzkiej i umacnianiu 
wi�zi spolecznej. Jest niewqtpliwie wielkq szkodq, ze wydawnictwa LTN tak 
slabo naplywajq do bibliotek, a zwlaszcZJa ksi�garn wroclawskich. 

Ewa Maleczyiiska 

1 Por. przykladowo R. S z c z e p a n i a k, Poczqtki miast lubuskich (Biblioteka 
Lubuska, z. 1, Zielona G6ra - Poznail. 1958); W. Fe n r y c h, Nowa Marchia w dzie
jach politycznych Polski w XIII i XIV w. (tamze, z. 4, Zielona G6ra - Poznaii 
1959); U. D y m a c z e w s k a, Z. H o l o w i ii s k a, Z dziej6w Santoka i kasztelanii 

santockiej (tamze, z. 6, Poznan 1961). 
2 J. W q s i c k i, Miasta zachodniego pogranicza Wielkopolski 1793-1815 (tamze, 

z. 5, Poznan 1960).
a J. S t �  p c z a k, Poufny memorial niemiecki z roku 1937 o polozeniu powiatu 

glogowskiego (tamze, z. 3, Poznan 1959). 
4 A. s c h w a r t z, Zmiany krajobrazu krainy zielonog6rskiej na tle rozwoju 

osadnictwa od XI do XX wieku (tamze, z. 9, Poznaii 1966). 
s W. Ko r c z, Dzieje uprawy zielonog6rskiej winorosli (tamze, z. 2, Zielona 

G6ra - Poznan 1958); B. Kr e s, Zarys dziej6w winiarstwa zielonog6rskiego (tamze, 
z. 8, Poznan 1966).

6 Zr6dla do dziej6w Polak6w w Marchii Granicznej w latach 1919-1945, wy
boru dokonali J. Benyskiewicz, W. Lemiesz, J. Wqsicki, Zielona G6ra 1967. 

7 A. K o l o d z i n s  k i, Rozw6j archeologii w·ojew6dztwa zielonog6rskiego 
w dwudziestoleciu Polski Ludowej, Zielona G6ra 1965. 

a Por. rec. W. Wrzesinskiego pracy Zr6dla do dziej6w Polak6w w Marchii 
Granicznej w latach 1919-1945 w niniejszym numerze „Sob6tki". 
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ZRÖDLA DO DZIEJOW POLAKOW W MARCHII GRANICZNEJ W LATACH 
1919-1945, wyboru dokonali J. Benyskiewicz, W. Lemiesz, J. Wqsicki, opracowanie 
i redakcja J. Benyskiewicz, Zielona G6ra 1967, s. 443. 

Pierwszy tom nowej serii Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, wydawanej 
pod redakcjq Jana Wqsickiego, zatytulowanej „Materialy i Dokumenty", zostal po
swi<icony materialom do dziej6w ludnosci p0lskiej na terenach prowincji Grenz
mark Posen-Westpreußen w okresie mi�dzywojennym i w latach drugiej wojny 
swiatowej. Obszerny tom poprzedza nader zwiE:�zly wst�p, z informacjami jedynie 
o proweniencji archiwalnej zamieszczonych dokument6w i zasadach edytorskich
stosowanych przez Wydawc6w. Zgromadzone materialy zostaly zgrupowane w pi�
ciu rozdzialach poswi�conych: dzialalnosci spoleczno-politycznej ludnosci polskiej,
sprawom gospodarczym, szkolnictwu, polityce wladz niemieckich wobec Polak6w
w okresie hitlerowskim oraz polozeniu ludnosci polskiej w okresie drugiej wojny
swiatowej. Opublikowane dokumenty pochodzq z Wojew6dzkiego Archiwum Pan
stwowego w Poznaniu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Deutsches Zentralar
chiv w �erseburgu, z zespol6w akt administracji niemieckiej oraz polskiej sluzby
zagranicznej. Opublikowanie w jednym tomie dokurrtent6w z tak roznych zespo
l6w stwarzalo mozliwosc wszechstronnego ukazania warunk6w zycia i dzialalnosci
Polak6w w Babimojszczyznie i ziemi , zlotowskiej, umozliwialo dokonywanie bez
posrednio por6wnan sytuacji we\\---n<itrznej organizacji i instytucji polskich z za
lozeniami polityki narodowosciowej wladz niemieckich.

Dokument6w dotyczqcyc9- spraw b<idqcych tu przedmiotem zainteresowania 
jest wiele. Z koniecznosci wi�c wydawnictwo musialo byc, i slusznie, wyborem. 
Ale niestety wyb6r dokument6w, konieczna selekcja nie zostaly poprzedzone pelml 
kwerendq. I tak nie wykorzystano rnaterial6v/ '.?najdujqcych si<i w zespole akt 
Polskiego Zwiqzku Zachodniego (Archiwum Panstwowe w Poznaniu), kweren
dq nie zostaly obj�te Archiwa Panstwowe we Wroclawiu i Opolu. A eo najbar
dziej istotne, nie przeprowadzono kwerendy w Archiwum Akt Nowych w War
szawie w zespolach akt polskiej. sluzby zag1 anicznej. Decydujc1c si� na zamiesz
p�enie raport6w konsul6w polskich Wydawcy oparli si� jedynie na mikrofilmach 
sporzc1dzonych · przed kilku laty; do innych cel6w, dla Instytutu Zachodniego. 
l\![ikrofilmy juz w zalozerliu stanowily selekcj� material6w zr6dlowych, selekcj� 
podporzqdkowanc1 innym kryteriorn, ·nie zav.tieraly wie'l'u ·dok�ment6'w, kt6re winny 
z.nalezc si<i w owym wydawnictwie. Cz�sc tych akt jest w t�j chwili niedost<ipna
dla badaczy, -gdyz znajduje si� w trakcie porzc1dkowania. Ale wydaje si�, ze nawet
op6znienie w wydaniu tomu nie moglo zwalniac Wydawc6w od przeprowadzenia
kwerendy w tych.zespolach.

Przeprowadzenie kwerendy pozwoliloby na zamieszczenie dokument6w dobra
nych Qardzi.ej celowo, opublikow.anie serii raport6w, kt6re umozliwilyby przed
stawienie zycia organizacyjnego, przeobrazefi narodowosciowych i metod dzia
laln.osci antypolskiej w spos6b cic1gly, a :r;iie wyrywkowy, jak to ma miejsce 
w omawianym tomie. Na podstawie raport6w konsula polskiego z Pily mozna by 
rlokladniej ukazac rozw6j polskich o:rganizacji, polityki narodowosciowej wladz 
hitlerowskich, organizacj<i i przebieg spis6w ludnosci, wewn�trznc1 organizacj� 
ruchu polskiego, akcj<i terrorystycznc1 wobec Polak6w w przededniu wojny. Trudno 
si� oprzec przed wypowiedzeniem krytycznych uwag w sprawie przygotowania 
;wydawnictwa zr6dlowego na podstawie mikrofilm6w, sporzc1dzonych ponadto 
przez drugie osoby. Nie m6wic1c juz o "dpowiedzialnosci za wlasciwe przepro
wadzenie selekcji, trzeba podniesc mozliwosc r6znorakich pomylek, opuszczen, 



Recenzje arty kuly recenzyj ne 415 

bl�d6w. Mikrofilm przy opracowywaniu wydawnictwa zr6dlowego wm1en miec 
jedynie znaczenie pomocnicze, a konieczne jest skolacjonowanie z oryginalem. 
Uwzgl�dniajqc materialy znajdujqce si� w zespole Polskiego Zwiqzku Zachodniego 
mozna np. bylo uzupelnic luk� dotyczqcq sytuacji na terenie powiatu zlotow
skiego w pierwszych latach po ustanowieniu nowej granicy polsko-niemieckiej. 
W archiwach Wroclawia i Opola znajdujq si� sumaryczne sprawozdania roczne 
Ministerstwa Spraw Wewn�trznych Rzeszy o ruchu polskim, zawierajqce infor
macje odnoszqce si� takze i do omawianego terenu w wydawnictwie. Umieszczenie' 
fragment6w tych sprawozdati dotyczqcych prowincji Grenzmark Posen-Westpreu
ßen pozwolHoby na wyjasnienie wielu znak6w zapytania, jakie si� mnozq przy 
studiowaniu ogloszonych dokument6W. 

Pewne klopoty mieli Wydawcy przy okreslaniu granic terytorialnych. Pro
wincja Grenzmark Posen-Westpreußen byla sztucznym, powstalym do okreslonych 
cel6w politycznych tworem, istniejqcym przejsciowo. I chociaz inny byl podzial 
organizacyjny ruchu polskiego (Dzielnica V nie zamykala si� w granicach pro
wincji), Wydawcy zdecydowali si� na okreslenie regionu, do kt6rego chcieli ogra
niczyc sWoje zainteresowanie, granicami administracyjnymi prowincji, nawet 
i w okresie, kiedy ona jeszcze nie istniala, oraz po 1938 r., kiedy juz przestala 
istniec. Szkoda, ze tych spraw nie wyjasniono we wst�pie. Takie rozwiqzanie wy
daje si� jednak bardziej sluszne niz np. okreslenie granic terytorialnych wydaw
nictwa y; oparciu o organizacj� ruchu polskiego (V Dzielhica). Sprawq eo najmniej 
dyskusyjnq jest zamieszczehie w omawianym tomie dokument6w dotyczqcych sta
rati o przylqczenie do Rzeczypospolitej ziemi zlotowskiej i Babimojszczyzny ·w la
tach 1919-1920. Materialy te nie lqCZq si� tematycznie z pozostalymi dokumen
tami, a ponadto w wi�kszosci sq to przedruki z opublikowanego w 1965 r. w Polsee 
innego wydawnictwa zr6dlowego. 

Dokonujqc selekcji Wydawcy zwracali szczeg6lnq uwag� na raporty, sprawoz
dania, memorialy, kt6re obejmowaly caly · kompleks spraw · polskich, dotyczyly 
dluzszego okresu. Tendencja to sluszna. Czytelnika uderza jednak brak materia
l6w z registratur polskich organizacji i instytucji. Zostala zamieszczona jedynie . 
odezwa przedwyborcza Polsko-Katölickiej Partii Ludowej, bez dokladnego okresle
nia daty jej powstania, eo mozna bylo' zrobic na podstawie analizy tekstu. Znane 
Sq og6lnie fakty m6wiqce o zniszczeniu registratur organiza-cji polskich w latach 
wojny. Ale przy dalszych poszukiwanfach, nie tylko w a·rchiwach patistwowych, 
ale r6wniez i w muzeach, izbach pamiqtek oraz u os6b prywatnych, luk� t� mozna 
by chociaz cz�sciowo zmniejszyc. 

Opublikowane dokumenty pozwalajq lepiej, niz to dotychczas bylo czynione 
w polskiej literaturze historycznej, ocenic struktur� narodowosciowq ludnosci mie
szkajqcej na omawianych terenach, wprowadzic korekty do niemieckich spis6w 
urz�dowych, oszacowac liczb� ludnosci po!skiej. Na poqsta�ie ogloszonych doku
ment6w mozna odtworzyc · siec organizacyjnq ruchu polskiego, formy dzialalnosci 
organizacji i instytucj{ polskich. Szcze.g6lnie interesujqce sq dokumenty, kt6r� 
ukazujq plany ograniczenia wply.w6w ruchu polskiego sporzctdzone przez lokalnq 
administracj� w okresie Trzeciej Rzeszy. Podobne dokumenty mozna znalezc dla 
lat wczesniejszych w aktach pruskiego Ministerstwa Spraw Wewn�trznych w Mer
seburgu. 

Publikujqc dQkumenty Wydawcy ograniczyli si� do poprzedzenia kazdego z nich 
kr6tkim, nie zawsze wlasdwie sporzqdzonym regestem. Opublikowane dokumenty 
nie zostaly· natomiast w og6le opracowane krytycznie. W calym tomie brak jest 
przypis6w, kt6re by zawieraly informacje konieczne dla zrozumienia spraw poru-
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szanych w tekscie dokument6w, podawaly wsp6lczesnc\ nazwE: wymienianych m1eJ
scowosci, podstawowq informacjE: biograficznc:\ o pqstaciach wystE:pUjqcych w do
kumentach. W wydawnictwie brak nawet przypis6w, kt6re by prostowaly blE:dnie 
podane nazwiska (np. nie zostalo sprostowane nazwisko ks. Paszki, kt6ry figuruje 
jako ks. Paczki, czy Langowskiego, kt6ry takze i w przekladach niemieckich do
kument6w na jE:zyk polski jest notowany · jako Langowski). W regestach czE:sto 
brak dokladnego okreslenia adresata (np. s. 30, 178, 243) czy wystawcy (s. 266, 336, 
365), a na pr6zno bysmy szukali tych danych w samym tekscie dokumentu. Wy
dawcy nie zamiescili informacji niezbE:dnych dla wlasciwej interpretacji dokumen
t6w. Dokumenty zamieszczone w tomie nie zostaly opracowane zgodnie z obowic:l
zujqcymi zasadami publikowania, zr6del do historii najnowszej, lecz jedynie 
przedrukowane. 

W spos6b niewlasciwy, dezinformacyjny, zostaly podane sygnatury, majqce 
m6wic o pochodzeniu poszczeg6lnych dokument6w. 0 ile Wydawcy korzystali 
z mikrofilm6w, ograniczyli siE: w6wczas tylko do podania wlasciciela mikrofilmu 
(Instytut Zachodni bqdz Osrodek Badan Naukowych Lubuskiego Towarzystwa Na
ukc;>wego). Gdy publikowano akta z Archiwum Panstwowego w Poznaniu, poda
wano tylko nazwE: archiwum i numer danej teczki, pomijajijc nazwE: zespolu. 
,Wymienienie nazw zespol6w, z kt6rych wykorzystywano akta we wstE:pie, nie jest 
tutaj wystarczajqce. Zamieszczajqc dokumenty w publikacji Wydawcy stosowali 
pewne opuszczenia, przy zastrzezeniu, ze ·czynic:l to w wypadkach, gdy w dokumen
tach wystE:pUjq powt6rzenia, czy tez Sc\ malo istotne informacje. Opuszczenia zo
staly skrupulatnie zaznaczone w tekscie .. Szkoda jednak, ze przy opuszczeniach 
nie zamieszczono kr6tkiej noty informujc:\cej, eo zostalo opuszczone. Czytelnik jest 
calkowicie zdany na dobrq wolE: Wydawc6w, nieswiadom tresci calego dokumentu. 
A zdarzajq siE: wypadki, ze z dokument6w, nie wiadomo jak duzych, ostaly siE: 
jedynie fragmenty. Wydaje siE:, ze ciE:cia Wydawc6w szly niekiedy zbyt daleko 

. (por. np. s. 95-97, 110-111). W calym tomie uderza niestety czytelnika malo sta
ranna korekta, kt6ra spowodowala, ze w tekscie zostalo wiele blE:d6w drukarskich. 

Szkoda, ze duzy wysilek wlozony w przygotowanie wydawnictwa nie zostal 
doprowadzony do konca, eo spowodowalo, ze otrzymalismy tom zr6del nie zawsze 
w zgodzie z og6lnie stosowanymi zasadami wydawnictw zr6dlowych historii naj
nowszej. Szkoda tym wiE:ksza, fä zamieszczone dokumenty bE:dc:l spelnialy i w tej 
formie powaznq rolE: w dalszych pracach badawczych, jak i popularyzowaly tra
dycje polskie omawianych ziern. 

W ojciech W rzesinski 

K. K a p 1 a n, UTV AREN! GENERALNt LINIE VYSTA VBY SOCIALISMU
V CESKOSLOVENSKU (OD ONORA DO IX. SJEZDU KSC), Academia, Naklada
telstvi Ceskoslovenske Akademie Ved, Praha 1966, s. 296. 

Istniejq w historiografii czas6w najnowszych rzadko dotychczas przekraczane 
granice i swoiste „zakazane rewiry", zbyt niebezpiecznie Sc:\Siadujqce z dniem dzi
siejszym, glE:boko uwiklane w jego ideowe i polityczne problemy. Sporadycznie 
tylko zapuszcza siE: w nie historyk uniw·ersytecki, ich penetracjE: pozostawiajqc 
raczej publicystom, niezbyt wysoko ceniqcym sobie pojE:cia o tym, eo juz jest, 
a eo jeszcze nie jest historiq. 
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Dla historiografii kraj6w demokracji ludowej owe „niebezpieczne rewiry" 
zaczynajq si� gdzies w 1948 czy 1949 r. W Polsee b�dzie to sprawa tzw. odchy
lenia prawicowo-nacjonalistycznego i zjednoczenie partii robotniczych (ciqgle jeszcze 
nalezqce do temat6w „tabu"), w Czechoslowacji wypadki lutowe 1943 r. 0 zjawi
skach, jakie nastqpily bezposrednio po tych wydarzeniach, wiemy bardzo malo. 
Praca Kaplana jest wi�c wydarzeniem, kt6rego nie mozna pominqc. Firmowana 
przez Czechoslowackq Akademi� Nauk:, oparta na bogatym (aczkolwiek nieco 
jednostronnym) materiale wytworzonym przez partie komunistyczne i komunist6w 
(akta Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechoslowacji, Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Slowacji oraz Paiistwowej Komisji Planowania), 
podejmuje problematyk� w�zlowq, stanowiqCq klucz do zrozumienia dziej6w Cze
ehoslowacji po lutowym zwyci�stwie komunist6w. Wydarzenia lutowe w 1948 r. 
definitywnie rozstrzygn�ly na korzysc sil socjalistycznych podstawowy problem 
polityczny: kto - kogo i utorowaly drog� przeobrazeniom typu socjalistycznego. 
Jednakze gl6wny ich kierunek, cel, tresc, formy, ksztalt i tempo nie byly jedno
znacznie i do konca zdeterminowane przez dotychczasowy rozw6j wydarzen. 
Wfasnie te kwestie o kapitalnym wr�cz znaczeniu wywolywaly w kierowniczych 
osrodkach partii komunistycznej wiele spor6w i dyskusji, prowa-dzqcych niekiedy 
do tragicznych wewnijtrz niej kryzys6w. W niekt6re tylko, nie zawsze moze naj
donioslejsze, tajniki tych skomplikowanych spraw wprowadza nas praca Kaplana. 
Jest to pionierska, drobiazgowa, chociaz daleka jeszcze od wszechstronnosci i nie 
zawsze wolna od nieuchronnych racziej uproszczeii, analiza procesu ksztaltowania 
si� ,,podstawowych zasad generalnej linii socjalistycznego przeobrazenia spole
czenstwa" (s. 5). Owij „lini� generalnq" traktuje Autor nie w sensie jakiegos 
idealnego, a priori przyj�tego „modelu socjalizmu", ale jako wypadkowct praktycz
nych, empirycznych rozwictzan, teoretycznego osctdu poczynan w zakresie polityki, 
ekonomiki, kultury i ideologii, jako wynik scierania si� i walki r6znorodnycfi, 
cz�sto sprzecznych koncepcji, poglctd6w i propozycji. Praca Kaplana jest ziarazem 
pr6bct analizy modelu przeksztaken socjalistycznych w kraju o wysokim poziomie 
rozwoju przemyslowego, gl�boko zakorzenionych tradycjach demokracji parlamen
tarnej, swoistej strukturze narodowosciowej (wsp6lzycie dw6ch pokrewnych na
rod6w w_ ramach jednego panstwa), licznej i dobrze zorganizowanej klasie ro
botniczej oraz silnej partii komunistycznej, kt6ra jeszcze w okresie przedwojennym 
byla uznawana za r6wnorz�dnego partnera politycznego, a po wyzwoleniu stala 
si� dominujqcq silq politycznct kraju (z wyjqtkiem Slowacji i cz�sciowo Moraw). 
Jest to wi�c analiza .gl�boko osadzona w czeskich realiach (w znacznie mniejszym 
stopniu slowackich), pozwalajqca lepiej je zrozumiec, a r6wnoczesnie posiadajctca 
walor powszechniejszy. 

Ramy chronologiczne rozwazaii Kaplana stanowict wypadki lutowe oraz 
IX Zjazd KPCz. w maju 1949 r. Jest to okres stosunkowo kr6tki, ale zarazem 
bogaty w doniosle wydarzenia, gwaltowne zwroty strategiczne i taktyczne partii 
komunistycznych i robotniczych w krajach demokracji ludowej. Nie bez podstaw 
wi�c wyodr�bnil w nim Autor dwa etapy, mi�dzy kt6rymi granic� stano,wiq 
uchwaly Biura Informacyjnego w sprawie Jugoslawii oraz wystqpienie sil prawi
cowych przeciwko ustrojowi ludowo-demokratycznemu w Czechoslowacji podczas 
pogrzebu prezydenta Benesza. 

Wyklad rozpoczyna Autor od :nwi�zlej oceny rozwoju politycznego Czechoslo
wacji przed 1948 r. oraz szczeg6lowego opisu przeobrazeii wywolanych wypadkami 
lutowymi (przemiany wewncttrz partii niekomunistycznych i masowych organizacji 
spolecznych, parlament, prezydent, stosunki mi�dzy Czechami a Slowacjq, koscio-
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lern katolickim a paiistwem itd.). Opis ten stanowi jakby tlo analizy zagadnienia 
najbardziej zlozonego i kluczowego: roli i miejsca partii komunistycznej w nowych 
warunkach, form i metod realizowania przez niq kierowniczej funkcji w zyciu 
spoleczeiistwa i paiistwa. Fragmenty poswi�cone partii komunistycznej nalezq do 
najciekawszych, najbardziej chyba odkrywczych. Dowodzq one, ze i o tych kwe
stiach mozna pisa.c w spos6b interesujqcy i przede wszystkim naukowy. Na szcze
g6lnq uwag� zaslugujq rozwazania Kaplana o „upojeniu wladzq", jakie towarzy
szylo zwyci�stwu sil socjalistycznych w lutym, a w konsekwencji prowadzilo 
komunist6w do przeceniania wlasnych sil, samouspokojenia i utraty krytycyzmu. 
Jednq z groznych konsekwencji zwyci�stwa lutowego byl - wedlug Autora -
nadmierny, zywiolowy wzrost sz,ereg6w partii komunistycznej. 0 jego rozmiarach 
swiadczy np. przyj�cie w cic1gu 10 dni 220 tys. nowych czlonk6w, w okresie kilku 
miesi�cy (od lutego do sierpnia 1948 r.) - prawie 850 tys. Pod koniec 1948 r. 
partia komunL.styczna liczyla ponad 2,5 mln czlonk6w i w stosunku do liczby 
mieszkaiic6w kraju zajmowala pierwsze miejsce na swiecie. Powaznym zmianom 
ulegl jej sklad spoleczny, nastctpilo jego „rozwodnienie" kosztem klasy robotniczej. 
Oslabla „jednosc ideowa i organizacyjna partii" (s. 100). Kwestie o fundamentalnym 
znaczeniu dla uksztaltowania modelu przeobrazeii typu socjalistycznego (rola par
lamentu i prezydenta, zwiqzk6w zawodowych, organizacji spolecznych, Frontu Na
rodowego, partii niekomunistycznych, stosunki mi�dzy Czechami a Slowacjq, 
wreszcie rola samej partii komunistycznej) wywolywaly w kierowniczych osrodkach 
partii powazne r6znice zdaii i kontrowersje. Ujawniajqc je sledzqc ich symptomy 
i konsekwencje, nie potrafil jednak Autor okreslic mechanizmu i zr6del zwy
ci�stwa tego wlasnie, a nie innego poglqdu, rzeczywistego przebiegu wydarzen, 
kt6re do niego doprowadzily. Niezle jednak przekazany zostal klimat sprzyjajqcy 
.ujawnianiu si� i upowszechnianiu wewnqtrz partii i poza nic4 metod i praktyk 
sprzecznych z dotychczasowym kursem na „czechoslowackq drog� do socjalizmu". 
Wskazuje wi�c Kaplan na · sekciarstwo i dyktatorskie zap�dy, niedocenianie ini
cjatywy i aktywnosci szerokich mas ludnosci, organizacji spolecznych, Frontu 
Narodowego, tendencje do komenderowania nimi, na zachwianie stosunk6w rni�dzy 
Czechami a Slowacjq, wynikajqce m. in. z traktowania jej jako „slabego punktu" 
w systemie budownictwa socjalistycznego, ignorowania swoistosci Slowacji i Slo
wak6w oraz kwalifikowania ich jako przejaw6w drobnomieszczaüskiego czy tez 
burzuazyjnego nacj onalizmu. 

Latem 1948 r. podstawowe zr�by mechanizmu demokracji ludowej jako formy 
dyktatury proletariatu byly juz uksztaltowane. Kaplan podkresla jednak, ze spra
wa kluczowa - rola i miejsce partii komunistycznej w nowym systemie - I_lie 
zostala przez jej kierownictwo wyjasniona do k0nca, znajdowala si� jakby w za
wieszeniu, kryjqc w sobie powazne niebezpieczenstwa dla ksztaltu przeobrazen 
socjalistycznych. Ich ewolucja dokonywala si� bowiem od lata 19.J-8 r. w za
sadniczo odmiennych warunkach i pod przemoznym wplywem koncepcji stali
nowskich, kt6re legly u podstaw rezolucji Biura Informacyjnego w sp.rawie .Jugo
slawii i w spos6b decydujqcy okreslily lini� strategicznq partii robotniczych 
i komunistycznych, sprzyjajqc zwyci�stwu tendencji sekciarskich. Autor eksponuje 
szczeg6Im1 rol� w tym procesie stalinowskiej tezy o zaostrzaniu si� walki klasowej 
w miar� post�p6� budownictwa socjalistycznego oraz negacji r6znorodnosci dr6g 
do socjalizmu, prowadz&cej w konsekwencji do kwalifikowania „czechoslowackiej 
drogi do socjalizmu" jako wyrazu narodowej ograniczonosci i nacjonalizmu. Pod
kresla takze Kaplan, ze wydarz,enia wewnqtrz Czechoslowacji - zaostrzenie si� 
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stosunk6w z kosciolem katolickim oraz wystqpienie „Sokola" w czasie pogrzebu 
Benesza - sprzyjaly zwyci�stwu koncepcji stalinowskich, jakby potwierdzajqc 
zasadnosc tezy o zaostrzaniu si� walki klasowej. Wydaje si� jednak, ze Autor nieco 
przesadnie ocenia rzeczywiste znaczenie i niebezpieczeristwo demonstracji „Soko
la", nie bierre pod uwag�, ze moglo byc ono celowo wyolbrzymione. Pewne 
wqtpliwosci rodzi takze relacja o stosunkach mi�dzy panstwem a kosciolem kato
lickim. Nie spos6b oprzec si� wrazeniu, i.e Autor nie dostrzega, iz ich zaognienie 
i podsycanie w pewnym okresie lezalo w interesach zwolennik6w koncepcji stali
nowskich, gdyz dawalo im do r�ki istotne narz�dzie walki z przeciwnikami. 

Podobnie jak w pierwszej, tak i w drugiej cz�sci pracy Autor koncentruje 
swe rozwazania wok6l partii komunistycznej i zachodzqcych w niej dalekosi�znych 
przeobrazen. Lektura tej cz�sci sprawia jednak wyrazny zaw6d. Niekt6re jej 
fragmenty Sq slabe i powierzchowne. Zbyt dui.o w nich ogolnik6w trqcqcych 

frazesem oraz niedom6wien, za malo niekiedy konkret6w. Analizujqc przemiany 
w partii komunistycznej Autor podkresla, ze jezeli przed wypadkami lutowymi 

dominowal w niej typ dzialacza agitatora, to obecnie jego miejsce zajql agitator, 
a dzialalnosc agitacyjna, propagandowa, ideowo-wychowawcza pocz�la ust�powac 
miejsca dzialalnosci organizatorskiej, ekonomicznej, administracyjnej. Zmienily si� 

funkcje i struktura organ6w partyjnych - od najwyzszych do najnizszych. Szcze
g6Inie charakterystycznym zjawiskiem, brzemiennym w wielorakie konsekwencje, 
byla rozbudowa etatowego aparatu partyjnego, spychajqcego na margines ciala 
wybieralne, ograniczanie i stopniowe zamieranie demokracji wewnqtrzpartyjnej, 
przenikanie do partii kultu jednostkowych przyw6dc6w - od Gottwalda poczqwszy 

az po sekretarzy komitet6w powiatowych - biurokratyzmu oraz tzw. metod bez
pieczniackich, stanowiqcych rezultat tezy, ze najgrozniejszy wr6g kryje si� wsr6d 

komunist6w. Kaplan pokazuje takze, jak przeobrazeniom wewnqtrz partii komu
nistycznej towarzyszylo naruszenie stosunk6w miQdzy niq a spoleczenstwem i jego 
masowymi organizacjami. Wyrazalo si� ono m. in. w tendencjach do wypierania 

niekomunist6w z organ6w Frontu Narodowego, administracji, wladz organizacji 
masowych, w kome.nderowa.niu traktowanemu jako swoista demonstracja „sily 
partii", dlawieniu krytyki, naruszaniu praworzqdnosci, sekciarskim stosunku do 
warstw drobnomieszczanskich, szczeg6lnie licznych w Czechach i odgrywaj qcych 
powaznq rol� w ekonomice kraju. U podloza tych zjawisk lezaly wedlug Kaplana 
obcy duchowi marksizmu-leninizmu subiektywizm oraz przekonanie, ze „komunisci 
sami wszystko potrafiq" (s. 181), ze partia komunistyczna jest nie tylko demiurgiem 
nowego spoleczenstwa, ale zarazem s�dziq i jedynym miernikiem skutecznosci 

,vlasnej polityki, eo w konsekwencji prowadzilo do wyobcowania si� jej oraz 
kierowanego pr�ez niq aparatu panstwowego. Autor znajduje siQ zresztq pod 
jawnym urokiem teorii o aliencji panstwa socjalistycznego, nie dostrzegajqc calej 
zlozonosci i kontrowersyjnego charakteru tego problemu. Nader interesujqce sq 
uwagi Autora o swego rodzaju bezkrytycznym i wr�cz entuzjastycznym przyjmo

waniu przemian zachodzqcych w Czechoslowacji przez og6l jej mieszkanc6w. Nie 
zawsze Sei one przekonywajqce i niekiedy sprawiajq wrazenie, ze Autor nie potrafil 
si� obronic przed presjq 6wczesnych, swoistych zrodel. 

W sumie jest to praca nie tylko pionierska, prowokujqca do polemiki i re
fieksji, ale takze zach�cajqca do podj�cia analogicznego problemu na gruncie 
polskim. 

Marian Orzechowski 
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S. S c h i  m i t  z e k, PRZECIWKO FAI.SZERSTWOM, Zachodnia Agencja Pra
sowa, Warszawa 1966, ss. 292. 

Okreslone metody urabiania opinii publicznej przez oficjalmi propagand� NRF, 
jak i podporzqdkowami -jej nauk�, · nie sq dzielem przypadku, a dla polskiego 
obserwatora nie stanowiq zaskoczenia. Jest to dzialalnosc syst�matyczna i swia
doma. Do s:reregu znanych tez doszla nowa, o tzw. rachunku krzywd. Istota jego 
polegac ma na tym, ze na r6wni z olbrzymimi, faktycznymi cierpieniami i stratami 
narodu polskiego stawia si� cierpienia i straty ludnosci niemieckiej, spowodowane 
gl6wnie wysiedleniem jej m. in. przez Polsk� z teren6w na wsch6d od Odry i Nysy. 
W ten spos6b rachunek krzywdy mialby si� zbilansowac, wyr6wnac i nie nie po
winno stac na przeszkodzie do polsko-niemieckiego „pojednania". 

Aby· nadac tej tezie cechy naukowosci, skorzystano z pomocy specjalist6w 
demograf6w i statystyk6w. Po pi�ciu latach od uchwaly Bundestagu z marca 1953 r. 
w sprawie „wyjasnienia los6w wygnanc6w, a zwlaszcza ustalenia niemieckich strat 
ludnosciowych na terenach obj�tych akcjq wysiedlen'' ukazala si� obszierna praca 
na temat bilansu niemieckich strat spowodowanych „wyp�dzeniem" 1• Jest to 
wydawnictwo odbiegajqce cz�sciowo od dotY,chczasowych, subsydiowanych przez 
1\/Iinisterstwo do Spraw Wyp�dzonych. Wyjqtkowa drobiazgowosc i dociekliwosc 
ma nadac mu cechy obiektywnej pracy naukowej, przeznaczonej zar6wno na uzytek 
urz�dowy, jak i dla masowego odbiorcy. Nie dziwnego, ze naukowa polemika z tego 
rodzaju pracq byla nieco trudniejsza, wymagala gruntownych studi6w i stosunkowo 
dlugiego czasu. 

Nielatwego wi�c zadania podjql si� S. Schimitzek. Jego praca konstrukcjq i sa-. 
mym charakterem r6zni si� od powszechnie znanych opracowan z pogranicza 
statystyki i historii. Juz sama baza zr6dlowa okreslila jej charakter. Zawiera ona 
wprawdzie pokazny_ zestaw bibliograficzny, ale za podstaw� do polemicznych 
utarczek Autor wziql praktycznie dwie prace (Die deutschen Vertreibungsverluste ...
oraz Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa 2). Po
zostale opracowania, gl6wnie zachodnioniemieckie, obficie cytowane, Sq drugo
rz�dnym materialem. Mozna zatem przyjqc, ze zamierzeniem Autora byla szczeg6-
lowa i krytyczna recenzja wspomnianych prac. Blisko 200 stron tekstu (lqcznie 
z tabelami, wykresami i mapami) dotyczy mechanizm6w sporzqdzania tzw. bilan
s6w ludnosciowych przedstawionych w Die deutschen Vertreibungsverlust� ...

Schimitzek, zachowujqc uklad i konstrukcje wydawnictwa niemieckiego, skrupulatnie 
i konsekwentnie, punkt po pu�kcie odslania zawarte w nim powazne niescislosci, 
niedom6wienia, a takze falsze. Polemizujqc z nimi Schimitzek podkresla, ze nie
miecka ludnosc cywilna poniosla w okresie wojny (a szczeg6lnie w ostatnich jej 
miesiqcach) duze straty. Szacunek tych strat sporzqdzony przez statystyk6w za
chodnioniemieckich wykazuje jednak zbyt duze rozbieznosci, aby mozna je przyjqc 
za prawdziwe. Obliczenia wahajq si� w granicach od 0,8 do 3,2 mln zabitych albo 
zaginionych. Autor zdaje sobie spraw�, ze „prostowanie" tego szacunku nie jest 
rzeczq latwq, gdyz brak jest dowod6w przemawiajqcych zar6wno za, jak i przeciw. 
Nie ma podstawowych danych statystycznych, szczeg6lnie dla ostatniego etapu 
wojny, eo pozwala propagandzie rewizjonistycznej dowolnie operowac liczbami. 
Celowo zmniejsza si� straty wlasnych sil zbrojnych, powi�kszajqc straty ludnosci 
cywilnej. Zaobserwowac to mozna w odniesieniu do tzw. teren6w wschodnich i po-

1 Die deutschen Vertreibungsverluste, Bevölkerungbilanzen für die deutschen
Vertreibungsgebiete 1939/1950, Stuttgart 1958, ss. 540. 

2 Dokumentation der Vertreibung der Deutscheri aus Ost-Mitteleuropa, b. m. i r.
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ludniowo-wschodnich Europy. Dla tych strat ukuto w NRF specjalnc:1 i sugestywnc:1 
nazw�: Vertreibungsverluste - straty na skutek wyp�dzenia. Odpowiedzialnoscict 
za nie obcic:1:ia si� panstwa, kt6re dokonaly wysiedlenia Niemc6w w mysl uchwal 
poczdamskich, w pierwszym rz�dzie Polsk� i Czechoslowacj�. W zrozumieniu 
propagandy zachodnioniemieckiej Vertriebene - to ludzie w jakis szczeg6lny 
spos6b dotkni�ci bezprawiem. Wszystko to robi si� po to, aby zdemonizowac 
problem wysiedlenc6w i strat, jakie Niemcy poniesli w czasie akcji wysiedlenczej. 
Swiadomie utozsamia si� r6zne przejawy i formy migracji, planowej akcji wy
siedlenczej z ucieczkct i ewakuacjq zarzc1dzonc1 i przeprowadzomi przez wladze 
hitlerowskie. Ponadto za „wyp�dzonych" uznaj� si� nie tylko Niemc6w mieszka
jqcych przed 1 IX 1939 r. na wsch6d od Odry i Nysy, ale i dzieci urodzone juz 
w NRF. ,,W rezultacie sposr6d »wyp�dzonych« - pisze Schimitzek - wykazanych 
statystycznie w NRF w roku 1960, co najmniej 20°/o urodzilo si� na miejscu i nie 
mieszkalo nigdy poza granicami NRF" (s. 18). Jednoczesnie ruguje si� takie poj�cia, 
jak Umsiedler - przesiedleniec, Aussiedler - wysiedleniec, Spätaussiedler - p6zny 
wysiedleniec, zast�pujc1c je jednym slowem - Vertriebene. R6wnie zawile i wy
magajc1ce objasniei1 okazalo si� nazewnictwo geograficzne, ktöremu wiele uwagi 
(i slusznie) poswi�cil Schimitzek. 

Szczeg61nie waznq funkcj� spelnia poj�cie tzw. bilansu ludnosciowego, kt6rym 
poslugujq si� statystycy zachodnioniemieccy. Stanowi ono wyzszy stopien misty
fikacji, dla kt6rej zrozumienia Schimitzek skonstruowal nast�pujqcy przyklad. 
„Miasto X nawiedzila katastrofa zywiolowa, np. trz�sienie ziemi. Kilkaset os6b 
zgin�lo w pozarze, kt6ry ogarnctl miasto, kilkaset uton�lo w falach rzeki, kt6ra 
wystqpila z brzeg6w. Z ocalalych mieszkanc6w niewielu pozostalo na miejscu, 
wi�kszosc schronila si� sama lub zostala przesiedlona do innych miejscowosci. 
W czasie akcji ratunkowej i w drod'ze umarlo jeszcze kilka czy kilkadziesic1t os6b 
z zimna, wycienczenia i glodu. Scisle ustalenie liczby tych, kt6rzy zgin�li pod 
gruzami, tych, co splon�li, tych, co uton�li. i tych, kt6rzy zmarli w cmsie ·akcji 
raturikowej i w drodze, okazalo si� niemozliwe. Komu - poza autorami »bilans6w 
ludnosciowych« - przyszloby w tych warunkach do glowy, by wszystkie ofiary 
katastrofy zaliczyc do strat na skutek przesiedlenia? (s. 30). 

Po wst�pnych, a niezb�dnych objasnieniach podstawowych poj�c (s. 7-30) 

Schimitzek w drugiej cz�sci swej pracy (- Liczby) dokonal dobiazgowej analizy 
poszcz-eg61nych skladnik6w bilansu, z duzc1 znajomoscic1 rzeczy odslaniajc1c jego 
kulisy i zwic1zane z nim �achinacje. W sumie jednak ta cz�sc pracy jest m'alo 
czytelna, zasadnicze problemy zgubily si� w gc1szczu drobiazg6w, czytelnik z trud
nosciq moze uchwycic zasadniczy tok wykladu. 

W cz�sci trzeciej (- Fakty) Autor przejrzyscie i interesujc1co opisal wydarzenia, 
jakie rozegraly si� na przelomie 1944/45 r. mi�dzy Odrq i Nysq a Bugiem, dal 
wlasciwc1 odpowiedz na pytanie, jakie przyczyny zloiyly si� na tragedi� ludnosci 
niemieckiej i kto ponosi bezposrednic1 odpowiedzialnosc za wielotysi�czne straty. 
Gl6wnie na podstawie Dokumentation der Vertreibung... daje barwny opis tamtych 
tragicznych wydarzen (zwlaszcza w Prusach Wschodnich i na Slc:1sku), miejscami 
moze zbyt udramatyzowany sugestywnie dobranymi slowami (s. 206, 208 i n.). 
Schimitzek omawia takze sytuacj� ludnosci niemieckiej, kt6ra po przejsciu dzialan 
wojennych znalazla si� na obszarach zaj�tych przez wojska radzieckie i polskie, 
i podkresla, ze wojna nie konczyla si� z chwilc1 „wtargni�cia wojsk nieprzyjaciel
skich", jak sugerujq to autorzy Di� deutschen Vertreibungsverluste ... Trwala ona 
nadal, a wszystkie konsekwencje sytuacji przejsciowej dotkn�ly takze ludnosc 
niemieckct (s. 237-245). Jest w tym fragmencie pracy jedno marginalne moze „ale"; 
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dotyczy ono genezy tzw. Werwolfu. Schimitzek pisze, ze przyw6dcy Trzeciej Rzeszy 
publicznie m6wili o koniecznosci powolania podziemnej organizacji i podj�cia przez 
niq „walki partyzanckiej przeciwko wkraczajqcym do Niemiec wojskom alianckim" 
(s. 240). Z jednego dotychczas polskiego opracowania zr6dlowego, dotyczctce ge
nezy i dzialalnosci Werwolfu 3 wynika zupelnie cos innego, a mianowicie, ze kon
cepcje Werwolfu rodzily si� w najwi�kszej tajemnicy, a „wszelka mysl o przygoto
waniach do kontynuowania walki pod okupacjq aliant6w, a wi�c wszelka mysl 
dopuszczajqca ewentualnosc przegranej wojny trqcila defetyzrriem i nieomal zdra
dc!:" (s. 127). 

Historyk zachodnioniemiecki W. Görlitz napisal: ,,My, Niemcy, jestesmy z r6z
nych wzgl�d6w osobliwym narodem; zawsze gdy hi;toria wkracza na tory drazliwe, 
urzctdzamy si� wygodnie, winni sq - ci inni". Praca Schimitzka w pelni potwier
dza ten poglqd. Rachunku krzywdy nie uda si� zbilansowac mistyfikacjami nawet 
naj bardziej prawdopodobnymi. 

Bronislaw Pasierb 

W. T r z n a de 1, HUTA SZKLA KRYSZTALOWEG_O „JULIA" W SZKLAR
SKIEJ PORE;BIE W LATACH 1841-1963, Wroclaw 1966, ss. 243. 

Recenzowana praca jest monografici historyczno-gospodarczq huty szkla kry
sztalowego „Julia", kt6ra do 1956 r. nosila nazw� ,,J6zefina". Poza wst�pem, za
ko:6.czeniem i aneksami praca sklada si� z pi�ciu rozdzial6w, w kt6rych kolejno 
przedstawiono: zarys rozwoju hutnictwa szkla na terenie majqtk�w Schaffgotsch6w 
do' 1841 r. (rozdz. I), hut� ,,J6zefina" w okresie 1841-1914 (rozdz. II), hut� ,,J6ze
fina w okresie pierwszej wojny swiatowej i inflacji (rozdz. III), Towarzystwo 
Akcyjne Jo-He-Ky w latach 1923-1945 (rozdz. IV) i w ostatnim rozdziale hu� 
,,Julia" w Polsee Ludowej (1945-1963). 

Na wyborze tematu zawazyla nie tylko wielkosc huty, ,,ale gl6wnie jej specy
fika biorqca swe zr6dlo z jednej strony z formy przedsi�biorstwa latyfundialnego, 
z drugiej zas ze szczeg6lnego charakteru reprezentowanej przez nie gal�zi prze
myslu. Bardzo wazny byl r6wniez fakt, ze huta »�ulia« stala si� w Polsee Ludowej 
najwi�kszym przedsi�biorstwem stale rozwijajqcego si� przemyslu szkla krysztalo
wego. Interesujqce wydalo si� zobrazowanie historii przedsi�biorstwa o tym samym 
w zasadzie profilu produkcyjnym w r6znych _epokach gospodarczych. W mikro
ekonomicznym swietle przedsi�biorstwa mozna, bylo ukazac w ciqgu tak dlugiego 
czasu zasadnicze zmiany zachodzqce w zyciu spoleczno-gospodarczym" (s. 5-6). 
. Podstaw� zr6dlowq pracy stanowict materialy dawneJ huty „J6zefina", powo-
jenne materialy huty „Julia", r6zne zr6dla z Archiwum w Jeleniej G6rze oraz 
Archiwum Centrali Eksportowo-Importowej „Minex" w Warszawie. Set to nie
Wqtpliwie gl6wne zr6dla do interesujqcego Autora tematu. Nieco materialu mozna 
bylo jeszcze zgromadzic z zespolu Wyzszego Ur;z�du Gorniczego, kt6ry znajduje 
sj� w Wojew6dzkim Archiwum Pa:6.stwowym w Katowicach, oraz w zespolach 
r6znych ministerstw w Niemieckim Archiwum Centralnym w Merseburgu. Wpraw
dzie materialy z tych zespol6w nie wzbogacilyby w istotny spos6b zgromadzonych 
da11-ych do dziej6w huty „J6zefina", mogly jednak okazac si� bardzo przydatne 
przy omawianiu ich na szerszym tle por6wnawczym, · zwlaszcza slqskim, tym 

3 Cz. G o l et b e k, R. T r y c, Z genezy pows..tania i dzialalnosci W erwolfu na
polskich ziemiach zachodnich (Wojskowy Przeglqd Historyczny, 1963, s. 125-157). 
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bardziej ze wlasnie o tego rodzaju uj�cie tematu szlo Autorowi. Wartosc tych 
material6w w obecnym stanie badan jest tym wi�ksza, ze nie dysponujemy do
tychczas nawet szkicowym zarysem rozwoju hutnictwa szkla na Slqsku. 

Na podstawie zamieszczonej w pracy charakterystyki literatury z zakresu 
historii hutnictwa szkla w Jeleniog6rskiem mozna dojsc do wniosku, ze problema
tykq tq zajmowala siE: wylqcznie historiografia niemiecka. 0 literaturze polskiej 
Autor w og61e nie wspomnial, chociaz w wykazie literatury zamiescil niekt6re 
pozycje. Nalezalo przynajmniej zasygnalizowac artykuly Autora, czy wczesniejsze 
jeszcze artykuly nizej podpisanego poswiE:cone hutnictwu szkla w Jeleniog6rskiem 
lub samej hucie „J6zefina''. 

W rozdz. I bardzo skr6towo przedstawil Autor produkcj� szkla na terenie 
majcitk6w Schaffgotsch6w w okresie poprzedzajcicym uruchomienie huty „J6zefina". 
Zagadnienie to zaslugiwalo na nieco wiE:cej miejsca, i to bynajmniej nie tylko ze 
wzgl�du na zmniejszenie dysproporcji pomi�dzy bardzo kr6tkim rozdzialem pierw
szym. a pozostalymi rozdzialami. Poziom przemyslu szklar.skiego na tym terenie na 
przelomie lat_ trzydziestych i czterdziestych XIX w. okreslal przeciez punkt star
towy huty „J6zefina" i dlatego poznanie jego pozwoliloby na pelniejszci ocen� 
huty w momencie jej . uruchomienia. Mo:ina przyjqc za rzecz pewnci, ze przy po
dejmowaniu decyzji o budowie huty „J6zefina" brano pod uwagE: aktualnci sytuacj� 
rynkowci, na kt6rci w powaznym stopniu wplywalo powstanie Niemieckiego Zwicizku 
Celnego. Istnienie jego ulatwialo zbyt, a tym samym rozw6j produkcji. Jesli 
:wskaznik wartosci produkcji hut szkla w rejencji legnickiej w 1833 r. przyjmfemy 
za 1.00, to w latach sqsiadujcicych z budowci huty „J6zefina" wynosil on juz: 
w 1839 r. - 201,2, w 1840 r. - 177,1, a w 1841 r. - 192,5. 

Jeszcze przed uruchomieniem huty „J6zefina" huty szkla w Jeleniog6rskiem 
nalezaly do przodujcicych na Slcisku. Przy wsp6ludziale wladz administracyjnych 
prowadzono w nich r6zne prace zmierzajcice gl6wnie do wynalezienia sposobu 
produkcji nowych gatunk6w szkla i podniesienia og6lnego poziomu hut na Slqsku. 
Nalezy tez mocno podkreslic, ze wladze rejencji legnickiej podj�ly jeszcze w pierw-. 
szej polowie XIX w. kroki zmierzajcice do stopniowego zrywania z wylcicznym 
opieraniem t€chniki produkcji na praktyce. Staraly si� one, by oprzec jci na 
podstawach nauJrnwych. 

Autor slusznie podkreslal duze zaslugi F. Pohla dla rozwoju hutnictwa szkla. 
w Jeleniog6rskiem, a szczeg6lnie dla huty „J6zefina". Nalezy jednak zwr6cic 
wi�kszq uwag� na dzialalnosc von Minutolego, pracownika Rejencji Legnickiej, 
zmierzajqCq do podniesienia poziomu hut na terenie rejencji. Mi�dzy innymi 
w latach trzydziestych i czterdziestych XIX w. dostarczyl on z Wloch pewnci ilosc 
r6znych modeli szklanych do nasladowania i kopiowania dla licznych hut i szlifierni. 

Juz w polowie XIX w. huta „J6zefina" byla najwi�kszci hutci szkla na Slcisku, 
i to zar6wno pod wzgl�dem liczby zatrudnionych robotnik6w, jak i wartosci pro
dukcji oraz dominowala pod wzgl�dem wyposazenia technicznego. Poza hut& 
w Lipie Luzyckiej tylko ona posiadala 2 piece do wytopu 'masy szklanej, co umozli
wialo jej utrzymanie ciqglosci produkcji. W polo,vie XIX w. huty szkla w okr�gu 
jeleniog6rskim stawiano wyzej od hut w okr�gu klodzkim, a huta · ,,J6zefina" od
grywala gl6wnci rol� wsr6d hut w Jeleniog6rskiem 1• 

1 Powyzsze dane pochodzci z artykulu: Z. K w a s  n y, Das Glashüttenwesen
im Regierungsbezirk Liegnitz in der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts (Letopis. 
Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung, Reihe B - Geschichte, 
1966, !}r 13/1, s. 21-40). Artykul ten ukazal si� juz po opublikowaniu r�cenzowanej 
pracy. 
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Trudne zadanie stan�lo przed Autorem przy opracowywaniu rozdz. II, w kt6-
rym przyszlo mu om6wic dzieje huty w ciqgu przeszlo siedemdziesi�ciu lat. · Brak 
r6wnomiernie rozlozonego materialu zr6dlowego na poszczeg61ne lata nie ulatwial 
przedstawienia opracowywanych problem6w. Niezbyt jasno dla czytelnika rysuje 
si� kwestia rozwoju technicznego huty. Huta powstala jako nowoczesny pod wzgl�
dem technicznym zaklad przemyslowy i dopiero w okresie inflacji, po pierwszej 
wojnie swiatowej, podj�la powazny wysilek inwestycyjny zmierzajqcy do unowo
czesnienia produkcji szkla surowego oraz jego obr6bki. Warto jednak bylo przy
najmniej zasygnalizowac, od kiedy zacz�la ona tracic dystans w stosunku do hut 
przodujqcych w tej gal�zi produkcji. 

Sporo trudnosci mial Autor przy opracowywaniu zarobk6w robotnik6w. R6zno
rodne formy zatrudniania i systemy wynagradzania oraz bardzo niejednolity 
charakter produkcji stanowily powazmt przeszkod� przy obliczaniu plac realnych. 
Szkoda jednak, ze w ostatnim rozdziale prziedstawil Autor jedynie place nomi
nalne. Przy obliczaniu plac realnych warto bylo si�gnqc do cen srodk6w spozycia 
w Jeleniog6rskiem zamiast poslugiwac si� danymi z innych teren6w, chociaz. 
obliczenie cen wymagalo znacznego nakladu pracy 2• 

Z duzq wnikliwosciq przeprowadzil Autor analizE: kosztpw produkcji, rentow
nosci oraz rynku zbytu, kt6ra pozwolila mu, niekiedy nawet na podstawie skqpych 
danych, dojsc do bardzo ciekawych uog61nien. W zestawieniach rentownosci 
produkcji warto bylo uwzgl�dnic rubryk� przedstawiajqcq stopE: zysku, tym bardziej 
ze w pewnym miejscu (s. 159) Autor podal sredniq stopE: zysku dla poszczeg61nych 
okres6w. 

Na szczeg6lnq uwag� zasluguje rozdzial piqty, zwlaszcza ze wzglE:dU na bardzo 
:wartosciowe rozwazania Autora na temat' metodologii planowania produkcji, w wy
niku kt6rych udowodnil on, ze ocena pracy huty na podstawie wartosciowego. 
:wykonania plan6w produkcji globalnej odgrywala ujemmt rol� w jej rozwoju. 

Uwagi dyskusyjne czy uzupelnienia nie umniej:Szajq wartosci omawianej mo
nografü. Jest to pierwsza tego rodzaju praca poswi�cona dziejom jednej huty 
szkla zar6wno w okresie kapitalizmu, jak i Polski Ludowej. Dodajmy, jedna 
z niewielu omawiajqcych dzieje danego zakladu na og61nym tle rozwoju okreslonej 
galE:zi przemyslu. Tak ze wzglE:dU na wyzyskanie bogatych material6w zr6dlowych„ 
jak i gruntownq znajomosc problematyki ekonomicznej oraz doprowadzenie dziej6w 
huty do czas6w nam wsp6lczesnych stanowi ona waznq pozycjE: w dorobku histo-
riografii slijskiej. Moze tez sluzyc ekonomistom, kt6rzy zawodowo paraht si� oma
wianq problematykq. Duze znaczenie praktyczne majq liczne wnioski i spostrzezenia 
Autora, kt6re mogq byc przydatne dla os6b kierujqcych rozwojem hut szkla. 

Zbigniew Kwasny 

K. K o z n i e w s k i, OD DZIS ... ZA KW ADRANS. 0 RO.ZNICY, Warszawa 1966„
ss. 240. 

Czytelnik zainteresowany problematykq ziem zachodnich i pölnocnych nie 
siE:gnie po tE: ksiqzk�. Wszak jej bohaterem jest wiejski Uniwersytet Ludowy· 
w Roznicy, czynny w centrum kraju, w pow. JE:drzej6w, woj. kieleckie. Plac6wka 

2 Idzie o zestawienie miesiE:czne cen w „Amts-Blatt der Königlichen Regierung
zu Liegnitz". 



Recenzje i artykuly recenzyjne 425 

prowadzona od lat przez znanego dzialacza oswiatowego i pisarza, Waldemara 
Babinicza. Kozniewski przedstawia roznicki UL na tle ideowo-teoretycznego do
robku przedwojennych uniwersytet6w ludowych, a przede wszystkirn Ignacego 
Solarza w Szycach i Gaci Przeworskiej. 

W trakcie lektury reportazu Kozniewskiego okazuje si� jednak, ze podrozdzial 
„Zakwitn�las narn na nowo" (s. 131-164) zawiera wlasnie rzetelmi i nie upi�kszonc1 
relacj<: o uniwersytetach ludowych na Slc1sku Opolskirn, Mazurach i Warrnii 
w pierwszych latach powojennych. Dzialaly one rnianowicie w Blotnicy, Wi�kszy
cach, Prudniku i Sowczycach na Opolszczyznie oraz w Rudziskach i Morc1gu na 
Mazurach i Warrnii (blotnicki i wi�kszycki czynne Sq do dnia dzisiejszego). Autor 
odwiedzil w czasie reporterskiego rajdu latern 1947 r. Blotnic�. Rudziska i Morqg 

i stwierdza, ze w odr6znieniu od uniwersytet6w ludowych w Polsee _centralnej 
plac6wki na Zierniach Odzyskanych rnialy przede wszystkirn zadania repoloniza
cyjne. Tarn wielu Opolan, Mazur6w i Warrniak6w odnalazlo drog� do wlasnego 
narodu, drog� jakze trudnq w ci�zkich warunkach. odbudowy kraju, organizacji 
aparatu wladzy, zycia gospodarczego i kulturalnego. Historia tych uniwersytet6w 
zanotowala wielkie zwyci�stwo w dziele repolonizacji, ale i niejednq kl�sk�. Koz
niewski pokazuje to na przykladach los6w kilku wychowank6w Blotnicy, Rudzisk 
i Mor.:tga. Tak np. wychowanek Blotnicy Jan Stolot po ukonczeniu Uniwersytetu 

Jagiellonskiego pornaga Babiniczowi w "Roznicy. Kazdy z odwiedzonych przez re
portera uniwersytet6w dzialal opierajqc si� na r6znych w danyrn regionie trady
cjach polskosci, wyzyskiwanych odpowiednio przez kierownik6w-wychowawc6w. 
Karol MaUek, prezes dzialajqcego w Polsee przed 1939 r. Zwic1zku Mazur6w, trak
towal w Rudziskach regionalizrn rnazurski jako szczeg61ny elernent rnetod repoloni
zacyjnych. Natomiast Jan Boenigk, przedwojenny dzialacz Zwic1zku Polak6w 
w Niernczech, kierujc1c plac6wkc1 w Morqgu nie szukal posrednictwa warrniiiskiego 
regionalizrnu i rzucal niejako wychowank6w na pelne wody polskosci. Zespoly 
dobieral tak, by znalezli si<: w nich nie tylko rnlodzi Mazurzy i Warmiacy, ale 
i przybyli tarn repatrianci. Uniwersytet Ludowy w Blotnicy, zorganizowany w sty
czniu 1946 r., obral sobie za patrona ks. J6zefa Wajd<:, zalozyciela Banku Ludo
wego w Strzelcach Opolskich, posla do parlarnentu berlinskiego z mandatu ludu 
slqskiego. 

Uczciwie napisany rozdzial o uniwersytetach ludowych na zierniach zachodnich 
i p6lnocnych konczy Kozniewski stwierdzeniern, ze dzialalnosc repolonizacyjna 
tych plac6wek stanowi juz zarnkni�ty · rozdzial naszej najnowszej historii. 

Ksiqzk<: wydano na papierze IiI klasy, w lakierowanej okladce, ale przyda
laby si<: wi�ksza starannosc o tekst. Razi np. bl�dna odmiana nazwisk (obcych 
i polskich) i nazw rniejscowych; na s. 137 inforrnuje si�, ze klasa w Blotnicy byla 
ozdobiona „orlern bialyrn, godlern, znakiern ongis niernieckiej Polonii" - winno 
byc oczywiscie „rodlern", a nie „godlern"; Dalki, w kt6rych powstal w 1921 r. ka
tolicki uniwersytet ludowy, to rniejscowosc pod Gnieznem, a nie na Pornorzu 
(s. 86); kardynal Hlond rnial na imi<: August, a nie Aleksander (s. 15); dawny 
dzialacz PSL „Wyzwolenie", p6zniejszy rninister, Poniatowski - to Juliusz, a nie 
Julian (s. 101). Zaskakujqco wreszcie poniosla Autora fantazja, skoro inforrnuje> 

ze w 1936 r. chlopi zebrali si� na rnanifestacj� ,,w Nowosielcach, rodzinnej wsi 
kosciuszkowskiego w6jta Pysza" (s. 100). W rzeczywistosci zas wöjt Michal Pyrz (!) 

zaskarbil sobie kopczyk chwaly u potornnych juz ... w 1624 r., broniqc wsi przed 
Tatararni. 

J6z�f Wojtal 
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0 NARODOWOSC KAROLA KOSICKIEGO 

Jako autorka zyciorysu Karola Kosickiego 1 spotykam si� nieraz z twierdze
niem, ze byl on Polakiem. 

Kosicki (urodzony w 1788 r.) pisal 5 XI 1848 r. do naczelnego prezydenta 
$lqska, ze wychowal si� w otoczeniu na wskros niemieckim i o polskosci w mlo
dym wieku nie nie wiedzial 2• Odziedziczywszy po swym wuju majcttek Wilkowice· 
Wielkie w okolicy Tarnowskich Gör, zamieszkal tarn bodaj od 1815 r. '.rutaj oczy
wiscie zetknql si� z polskim ludern g6rnoslqskim i poczqwszy od czwartego dzie
siqtka lat XIX w. niemal do koiica. swego zycia z wielkq pasjq i temperamentem, 
byc moze odziedziczonym po swych polskich przodkach, walczyl o prawa naro
dowe tego ludu. Walczyl pi6rem w prasie i w podaniach do nadprezydent6w pro
wincji, do ministr6w, do kr6la nawet, wreszcie poruszal spraw� polskq zar6wno 
w sejmie prowincjonalnym, jak i w krajowym pruskim. 

Czy jednak byl Polakiem? 
W. Dlugoborski zalicza go do na p6l zniemczonych Polak6w 3, a E. Klein jest

zdania, ze po osiedleniu si� na G6rnym Slqsku Kosicki odkryl swojq polskosc 
i ze bezkrytycznie przyj�ty jest poglqd, iz byl Niemcem 4• 

Moim zdaniem kazdy czlowiek nalezy do tej narodowosci, do jakiej sam 
siebie zalicza, bez wzgl�du na pochodzenie i nazwisko. Kosicki przyznawal, ze' 
rodzina jego byla pochodzenia polskiego, ale od dawna juz byla zniemczona. On 
sam pisal si� Koschützki lub Koschützky, natomiast pisowni� Kosicki wprowadzil 
,;nziennik G6rnoslqski". Polskiego uczyl si� jako j�zyka obcego i nigdy nim dobrze · 
nie wladal. A jak brzmialy wlasne wypowiedzi Kosickiego na ternat jego przy
naleznosci narodowej? 

Z wypowiedzi tych wymieni� tylko cztery, choc bylo ich wi�cej. 9 III 1841 r. 
Kosicki wystosowal pismo do kr6la pruskiego w sprawie przyznania praw j�zy
kowych lüdnosci polskiej na Slqsku s. Pisal w nim nast�pujqco: ,,unterzeichneter, 
obschon einen polnischen Namen führend, kann sich aus vielfachen Gründen nur 
zur deutschen Nation zählen, da er das Polnische nicht aus Muttersprache, sondern 
durch späteres Erlernen kennt; allein eben· weil er stolz darauf ist, sich einen 
Deutschen nennen zu dürfen, weiß er auch, daß unter den vielen Vorzügen des 
deutschen Charakters Unparteiligkeit und Gerechtigkeitssinn einer der vorzüglich
sten ist, und da er von Schicksal bestimmt ist, nur wenigstens so weit es die 
niederen Stände · betrifft, unter polnischen Umgebung zu leben, war · es ihm nie 
g.leichgültig,_ wenn er mehrfach gewahrte, wie dieselben so oft in ihren teuersten
Interessen durch Unkenntnis ihrer Sprache seitens ihrer vorgesetzten Behörden
und öffentlichen Beamten verletzt oder gekränkt wurden".

Pisal to jako czlowiek dojrzaly, a nawet juz niemlody, liczyl bowiem w6wczas 
lat pi�cd:z;iesiqt trzy, a wi�c musial chyba miec jasno skrystalizowanq swiadomosl! 

1 J. E n d e  r, Obroncy ludu slqskiego, Warszawa 1956, s. 155-199. 
2 „Rosenberg-Creutzburger Telegraph", 1849, nr 23. 
a Historia Polski, t. II, Warszawa 1958, s. 324. 
4 E. K 1 e i n, Z walk o prawa ludu polski�go na Slqsku (Studia Slqskie, t. X, 

Katowice 1966, s. 190). 
s· Podaj� wedlug tekstu w „Rosenberg-Creutzburger Telegraph", 1849, nr 21. 

W broszurze Verhandlungen und· authentische Aktenstücke betreffend die Spra
chenfrage in Preußisch Oberschlesien Kosicki podaje nieco inne. brzmienie tego 
pisma. Widocznie p6zniej troch� zmienil tekst. Upowaznia do tego przypuszczenia 
fakt, ze na posiedzeniu Klubu Narodowego 3 XII 1848 r. czytano to podanie 
i m6wi si�, ze Kosicki skladal prosb� ze wzgl�du na slusznosc, bo sam jest 
Niemcem. ,,Dziennik G6rnoslqski", 1848, nr 54. 
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narodO\Vc:l· Na zarzut, ze pisal tak powodujc:1c si� jakc:1s obawc:1 wobec kr6la, mozna 
odpowiedziet, ze rzadko spotyka si� czlowieka o tak wielkiej odwadze cywilnej,· 
jak Kosicki. Gdyby uwazal si� za Polaka, to na pewno by si<i z tym nie kryl. 
W 1844 r. Henryk Wuttke ZJamiescil w „Schlesische Provinzialblätter" artykul ', 
w kt6rym dowodzil, ze daremne sq usilowania, aby ozywic zamarlc:1 Slowiaftszczyzn� 
w niemieck.im kraju, ze Polacy slc:1scy nie majc:1 innego wyboru jak zostac Niem
cami. Kosicki odpowiedzial na to w tymze :pismie 7, ze pr6zna jest nadzieja, aby 
mozna bylo wyt�pic j�zyk polski. Zaznaczyl przy tym wyraznie, ze sam nie jest 
Polakiem, ale przyjacielem prawdy i sprawiedliwosci, wrogiem niepotrzebnego 
ucisku, kt6ry zawsze b�dzie zywo odczuwany i stwar2la zarzewie buntu. 

Prawda, ze w latach 1848-1849 Kosicki byl przewodniczc:1cym polskiego Klubu, 
Na:rodowego w Bytomiu i Towarzystwa Pracujqcych dla Oswiaty Ludu G_6rno
slqskiego, ale nalezal r6wniez do klubu niemieckiego, gdzie zresztc:1 takze wyst�
powal w obronie praw narodowych polskich S1c:1zak6w. 

Na zebraniu Towarzystwa Agronomicznego i Lesnego w Opol'u 6 III 1852 r. 
przewodniczcicy Heinrich, dyrektor Instytutu Rolniczego w Pr6szkowie, wyglosi1: 
prziem6wienie, w kt6rym dowodzil koniecznosci zniemczenia ludu slc:1skiego. Ko
sicki, choc czlonek tego towarzystwa, nie byl na tym zebraniu obecny. Dowiedziaw.:. 
szy si� o tresci przem6wienia Heinricha, wystosowal do niego 2 kwietnia t.r. ob
szerny list otwarty 8, w kt6rym gorc:1co protestowal przeciwko jego poglqdom. Ale 
i tu pisal: ,,Ich bin kein Nationalpole und habe wahrhaftig kein Interesse dabei, 
es lieber zu sehen, daß unser. Volk polnisch statt deutsch spricht, zumal ich selbst 
das Polnische nur sehr unvollkommen spreche". 

Wreszcie w 1859 r., a wi�c juz u schylku swego zycia (zmarl w 1863 r.), Ko7 
sicki oglosil drukiem swoje pisma i podania do r6znych wladz w sprawie praw 
j�zykowych slc:1skich Polak6w w broszurze Verhandlungen und authentisch� Akten

stücke aus den Jahren von 1839. bis incl. 1859 betreffend die Sprachenfrage in 

Preußisch Oberschl�sien. W przedmowie wyraznie jednak napisal: ,,Der Unterzei-
chnete, wenn gleich kein Nationalpole". .

Jezeli wi�c ktos niejednokrotnie publicznie zaznacza, ze nie jest narodowosci 
polskiej, zupelnie niezrozumiale jest zaliczanie go do tej narodowosci. 

Przypomn� jeszcze zdania wsp6lczesnych o Kosickim. ,,Dziennik G6rnoslc:1ski'' 
pisze o nim jako o szanownym opiekunie s-lqskiej na:rodowosci 9, ale nigdy jako 
o Polaku, a nawet wr�cz _nazywa go Niemcem 10

• Redaktorzy tego pisma znali
przeciez Kosickiego osobiscie i mogli wiedziec, jakiej byl narodowosci. W „Jahr
bücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft", piszc:1c o wydawanym
przez Kosickiego „Poradniku dla Ludu G6rnoslc:1skiego"., nazwano go nie tylko
Niemcem, ale nawet patriotq pruskim, przej�tym jednak zasadami ludzkosci 11•

Opracowujqc zyciorys Kosickiego zasi�galam informacji u b�dqcego kopalniq 
wiedzJy o Slqsku Konstantego Prusa i u innego G6rnoslqzaka ze starsz�go po
kolenia, kt6rego ojciec znal jeszcze i pami�tal Kosickfogo. Obaj m6wili o nim 
jako o Niemcu. Ponadto wiadomo, ze Kosicki byl zonaty z Niemkq, Fryderykc\ 
von Heyne, ze dzieci jego byly wychowane w duchu niemieckim; co gorsza, nie 

6 „Schlesische Provinzialblätter", 1844, z. 1. 
1 Tamze, 1844, z. 2. 
s Druk. Kopia w moim posiadaniu. 
9 „Dziennik G6rnoslqski", 1848, nr 51. 
10 Tamze, 1848, nr 54. 
11 „Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft", 1852, z. 1. 
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potrafil widocznie wpo1c 1m nawet zyczliwego stosunku do Iudnosci polskiej, bo 
syn jego, Alfred, podobno byl wrogiem polskosci. 

Kosickiego nie mozna wi�c por6wnywac z Wojciechem K�trzynskim ani nawet 
z Alfredem Olszewskim, kt6ry pod wplywem pism Sienkiewicza odzyskal swia
domosc 'polskosci 12• Kosicki byl i pozostal Niemcem.

Ale wlasnie dlatego, ze nie byl Polakiem, a gorc1co jak nikt inny wyst�powal 
w obronie praw narodowych slqskich Polak6w, nalezy mu si� chyba wdzi�czna 

pami�c. I slusznosc ma E. Klein piszc1c, ze Kosicki jest niedoceniony. Kiedy bo
wiem w 1963 r. uplywala setna rocznica jego smierci, nie poswi�cono mu nigdzie 
ani jednaj wzmianki, choc nizej podpisana przypominala o tej rocznicy obu 
Instytutom Slc1skim (w Katowic,ach i Opolu), a takze zwr6cila si� do dw6ch 

pism w Katowicach, jednakze bez zadnego skutku. 
Mozna by jeszcze wysunc1c wc1tpliwosc, czy jest mozliwe, aby Niemiec tak 

wyst�powal w obronie polskich praw narodowych. Moim zdaniem tak, gdyz 
Kosicki nie byl pod tym wzgl�dem wyjqtkiem. Byli jeszcze inni, chociaz nieliczni, 
mozna powiedziec nawet wyjc1tkowi ludzie, kt6rzy r6wniez, wprawdzie nie tak 

gorc1co jak on, glosili potrzeb� poszanowania praw j�zyka polskiego, zwlaszcza 
w szkole i w kosciele, oraz byli przeciwnikami polityki wynaradawiania. 

Przygotowywana obecnie przeze mnie ksi&zka m6wi o takich wlasnie Niem

cach. 
J anina Ender 

12 Pisalam o tym: Slqski zapis dla Sienkiewicza (Sob6tka, 1954, IX, nr 2); 
szerzej om6wil ten temat K. B a r t  o s z e w s k i, Alfred Olszewski i jego zapis 
dla Henryka Sienkiewicza (Szkice Legnickie, t. III, 1966, s. 227-251). 



ZAPISKI SPRAWOZD- AWCZE 

L. M i  1 i s, THE LIBRARY AND THE MANUSCRIPTS OF THE ABBEY
ARROUAISE (Studia Historica Gandensia, 32)-, Gandawa 1965, s. 228-235. 

Opactwo arrowezyjskie budzi zainteresowadfe historyka slqskiego ze wzgl�du 
na zwiqzki tegoz opactwa z dwoma pot�znymi klasztorami kanonik6w regularnych 
reguly sw. Augustyna, we Wroclawiu i w Zaganiu, oraz z uwagi na oddzialywanie 
kultury francuskiej na dwunastowieczny Slqsk. Wielokrotne dewastacje opactwa 
(szczeg6Inie w latach 1435, 1475, 1521, 1561), a wreszcie doszcz�tne prawie zni
szczenie jego biblioteki podczas rewolucji francuskiej przekreslilo mozliwosci 
odtworzenia w przyblizeniu ksi�gozbioru bibliotecznego. Dla dziej6w kultury 
slqskiej strata ogromna, gdyz - jak nam wiadomo - opactwo arrowezyjskie 
zasilalo swymi r�kopisami podlegle sobie filie w poczqtkowym okresie ich istnie
nia, przy tym biblioteka kongregacji byla mwsze wzorem dla plac6wek wcho
dzqcych w jej sklad. W takiej sytuacji kazdy szczeg6I w sprawie ksi�gozbioru 
opactwa arrowezyjskiego nabiera duzego znaczenia i dlatego tez niewielki mi
scellan Milisa nalezy odnotowac z uwagq. Autor informuje czytelnika" o odnale
zieniu w zbiorach archiwalnych miasta Paryza katalogu bibliotecznego opactwa 
arrowezyjskiego z XVIII w., kt6ry od dawna uchodzil za zaginiony. Mamy podane 
dokladne dane proweniencyjne katalogu oraz analiz� poszczeg61nych jego cz�sci, 
z kt6rej wynika, ze katalog spisany byl przez kilka os6b w r6znych odst�pach 
czasu, w tym najstarsza cz�sc katalogu dotyczy ksiqg sredniowiecznych. Duzego 
znaczenia nabiera dla nas fakt, ze poznajemy zawartosc ksi�gozbioru biblioteki 
arrowezyjskiej z 1233 r., a wi�c z okresu wczesnego, a ponadto z okresu przelo
mowego w zyciu kanonik6w regularnych. 

W chwili obecnej L. Milis charakteryzuje zawartosc ksi�gozbioru bardzo og61-
nikowo i nalezy si� spodziewac, iz w najblizszej przyszlosci katalog opactwa arro
:wezyjskiego bE:dzie przedmiotem blizszej analizy. Autor - jak nam sk&dinqd wiado
mo - zajmuje si� dziejami kongregacji arrowezyjskiej i jej wplywami na inne 
kraje, w tym i Polsk�. Z dotychczasowej charakterystyki katalogu dowiadujemy 
si�, iz biblioteka tej kongregacji miala w swych zbiorach najwi�cej ksiqg typu 
liturgicznego, na drugim miejscu stal dzial patrystyki i ksiqg prawniczych. Pod 
wzgl�dem ukladu tresciowego obserwujemy zatem zbieznosc z ukladem bibliotek 
kanonik6w regularnych na Slqsku. 

L. M.

A. R o m  b o w s k i, KRYSPIN SCHARFFENBERG, DRUKARZ, KSIE;GARZ
I DRZEWORYTNIK SL4SKI XVI W. (Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Peda
gogicznej w Opolu, Historia Slqska I, Opole 1966, s. 61-108). 

Specjalny slqski numer „Zeszyt6w Naukowych WSP w Opolu" zawiera arty
kul niedawno zmarlego historyka kultury slqskiej, prof. dra Aleksandra Rom-
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b.owskiego, o wrodawskirn drukarz:u, k'sh:garzu. i cfrzeworytni�u · z XVI ·w., Kry
spinie Scharffenbergu.

Kryspin Scharffenberg urodzil si� okolo 1520 r. w Lubornierzu, zrnarl zas 
12 XH 1'576 we Wroclawiu. Sztuki drukarskiej i drzeworytniczej nauczyl si� 
w Krakowie, nast�pnie rnieszkal i pracowal w Zgorzelcu i we Wroclawiu. Jest 
rzeczc1 charakterystycznq, ze pierwsze znane wroclawskie druki Scharffenberga 
zwic1zane Sei ternatycznie z Polskq. Rornbowski najwi�cej uwagi poswi�ca wro
clawskiern u okresowi w zyciu Scharffenberga - okresowi najdluzszernu (1551-
1576) i niewc1tpliwie· najciekawszernu. 
. Autor dosc obszernie orn6wH dzialalnosc Scharffenberga jako drzeworytnika 
i ksi�garza. Najbardziej jednak interesujc1cy jest zarnieszczony, w artykule wykaz 
druk6w Scharffenberga. Krystyn Fryderyk Paritius w sporzc1dzonyrn w poczc1t
kach XIX w. wykazie podal ich okolo 40, tyrnczasern Rornbowski odnalazl ich 
przeszlo 100 (Sei wsr6d nich polonica nie opisane przez Estreichera), a wraz 
z drukarni hipotetycznyrni nawet 120. I ten wykaz nie· obejrnuje oczywiscie wszy
stkich druk6w Scharffenberga, ale w por6wnaniu z dotychczasowyrn stanern 
bada:ii stanowi ogrornny krok naprz6d. 

Postac i dzialalnosc Scharffenberga zasluguje na uwag� nie tylko z powodu 
dosc powaznej roll, jakc1 odegral on w dziejach kultury slc1skiej, ale tez z po
wodu silnych zwiqzk6w lqCZqcych tego drukarza z 6wczesnct Polskq. 

F. M.

K. P o p  � d a, WIADOMOSCI O POLSCE W GAZECIE NIEMIECKIEJ
W LATACH 1618-1620 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 54, Historia XII, 
Wroclaw 1966, s. 45-59). 

W ostatnirn okresie obserwujerny wzrost zaintere.sowania historyk6w poczc1tka
mi czasopismiennictwa i r6wnoczesnie coraz bardziej zaczyna si� doceniac gazety 
i druki ulotne jako wazne przekazy zr6qlowe ... W tyrn zarysowujqcyrn si� nurcie 
bada:6 znajduje si� omawiany artykul. Aut.orka opracowala trzy roczniki wychodzq
cego w Lipsku niemieckiego czasopisma P,t, ,,Continuatio der Zehenjährigen Hi
storischen Relation". Po podaniu .encyklopedycznych wiadomosci o czasopisrnie 
(forrnat, obj�tosc, miejsce druku, wydawca, redaktor itp.) i ustaleniu, ze spelnia 
ono przyj�tcl w nauce definicj� gazety (staly tytul, wydawca, miejsce wydania, 
systematyczne ukazywanie si�). Autorka poddala. analizie inforrnacje, jakie uka
zywaly si� na jego larnach o sprawach poiskich. Zaj�la si� trzerna gruparni za
gadnien: stosunki polsko-tatarsko-tureckie, polsko-rnoskiewskie i sprawy wewn�trz ... 
ne Rzeczypospolitej. Najciekawsze Sq niewqtpHwie wiadomosci o kl�sce poniesionej 
przez Polak6w w 1620 r. w walce z Tm:cjq. W 1nforrnacji podanej przez gazet� 
brak jest nazwy Cecory, eo zdaniern Autorki jest jeszcze jednyrn dowodern przeciw 
legendzie „kl�ski cecorskiej": Historyka zajrnujqcego si� dziejarni Slqska zainte
resujq wiadornosci o stosunkach polsko-czeskich w dobie wojny trzydziestoletniej. 
Niekt6re sformulowania zdajc1 si� swiadczyc, ze byly one szersze, niz dotc1d przy
puszczano .. Autorka podsurnowujqc swoje rozwazania stwierdza, ze gazeta byla na 
og6l dobrze poinforrnowana o wydarzeniach w Pols.ee i podawala wiadomosci praw
dziwe. Na uwag� zasluguje. r6wniez. wzrnianka, ze wiadornosci dotyczqcych Slqsk� 
na larnach czasopisma bylo znacznie wi�cej, zwlaszcza zwiqzanych z najazdern 
lisowczyk6w. 

K. J. M.
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J. L e s  z c z y ii S: k i,_ GÖRNOLUZYCKA USTAWA O PODDANYCH Z 1652 R.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, No 54, Historia XIII, W:roclaw 1966, s. 3-29). 

Jec:Inym z najwazniejszych �kt6w prawnych regulujqcych polozenie ludnosci 
chlopskiej w okresie p6znego feudalizmu na terenie G6rnych Luzyc byla ustawa 
o _ poddanych (Untertane�ordnung) opublikowana 20 VI 1652 r. Tresc jej byla
znana badaczom, ale nikt nie przedstawil jej genezy i roli, jakq ona speh1ila
V! ugruntowaniu wt6rnego poddaiistwa. Na p'odstawie bogatego materia_lu zr6dlo
wego, zebranego yv archiwach. J;)Olskich i niemieckich, Autor, znany z licznych
prac o dziejach Görnych Luzyc, podj�l si� tego zadania. W artykule ukazal dra
matycznq walk�, jaka toczyla si� na sejm�ch mi�dzy szlachtq a mieszczanstwem
reprezentowanym przez zwi.:izek szesciu rp.i_ast o ducha i liter� ust_awy. Walka ta,
rozpocz�ta jeszcze "'?l. XVI w., zao�tr�yla si� po wojnie trzydziestoletn�ej. Mieszczan
stwo bylo przeciwne przywi.:izaniu chlopa do ziemi i ugruntowaniu poddanstwil,
gdyz godzilo to w jego interesy ekonomiczne, ograniczalo rynek wewn�trzny
i utrudnialo swobodny naplyw taniej . sily _ roboczej do miast. Musialo ono j ednak
skapitulowac, gdyz · szlachta uzyskala poparcie wladz g6rnoluzyckich i kurfirsta.
PrzedstaWicielom miast udalo si� uzyskac tylko drobne ust�pstwa na rzecz chlo
p6w. Warto podkreslic, ze Auto:i;- nie zakoiiczyl swoich rozwazan na om6wieniu
samego tekstu ustawy, lecz ukazal jej rol� w praktyce, jej wplyw na polozen1e
chlop6w oraz nast�pne akty ustawodawcze, kt6re na to polozenie oddzialywaly,
eksponujqc stanowisko kurfirst6w saskich, staraj.:icych si� zachowac sobie prawo
ingerencji w stosunki mi�dzy panami a poddanymi.

K. J. M.

W. Z o r n, DIE GESCHICHTE DER LANDWIRTSCHAFTS-WISSENSCHAFT IN 
S_CHLESIEN (Beihefte zum Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-WiJ.helms-Univer
sität zu Breslau 1), II, Würzburg 1-964, s. 144. 

W pracy om6wione s.:i zagadnienia zwi.:iz.ane z rozwojem wiedzy rolniczej na 
Sl.:isku. Autor skupia gl6wnie uwag� czytelnika na rozwoju wiedzy rolnicz�j 
w dwu osrodkach: w Uniwersytecie Wroclawskim i w Szkole Rolniczej w Pr6sz
kowie kolo Opola. W pierwszych podrozdzialach pracy daje Autor kr6tki zarys 
rozwoju slqskiej literatury rolniczej. Poczqwszy od J. Colera i M, Grossera z drugiej 
polowy XVI wieku, poprzez wiek XIX jako okres powstawania szeregu nowych 
dyscyplin rolniczych, a w zwiqzku ·z tym i opublikowania wielu prac badawczych, 
konczy Autor na drugiej wojnie swiatowej. W. Zorn przytacza takze wiele tytul6w 
prac · naukowych z dziedziny roZJWoju rolnictwa slc,iskiego przy omawianiu dzialal
nosci pracownik6w naukowych. Nast�pnie wspomina Autor o studentach. Na 
uwag� zasluguje wzmianka o Polakach studiujqcych we Wroclawiu przed wybu
chem pierwszej wojny swiatowej. Nie wybiega tu jednak Autor poza fakty znane 
juz z polskiej literatury historycznej. 

1 „Jahrbuch der Schlesischen Frie.drich-Wilhelms-Universität zu Breslau" uka
zal si� po raz pierwszy w 1955 r. Do 1964 r.· opublikowano 9 rocznik6w. Badaniami 
tego rodzaju i dzialalnosciq propagandowq zajmuj.:i si� obecnie na terenie NRF 
34 plac6wki. Por. ,,Westdeutscher Revanchismus-Hauptgefahr für Sicherheit in 
Europa, Aussenpolitische Korrespondenz", Jg. 10, 1966, nr 21, s. 171, 173. 

S. P. 
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H. W e r  e s  z y c k i, ROLA POLAKÖW W MONARCHII HABSBURSKIEJ
(Malopolskie Studia Historyczne, IX 1966, z. 3/4, s. 35-53).

Zagadnienie roli, jakct odegrali Polacy w monarchii habsburskiej, nie znajdy
walo dotychczas szerszego odbicia w naszej historiografii. Par� lat temu Autor 
powyzszego artykulu, omawiajqcego w spos6b niezmiernie interesujqcy t� kwestiE: 
w szerokich ramach chronologicznych, bo pd momentu znalezienia si� po pierwszym 
rozbiorze w 1772 r. cz�sci ziem polskich w granicach monarchii austriackiej az do 
jej upadku w 1918 r., wysunctl jq po raz pierwszy jako wazny postulat badawczy. 

· We wprowadzeniu do rozprawy czytamy, ze dotychczas „polska historiografia
patrzy na zagadnienia austriackie pod kcttem widzenia czysto polskim. Zastanawia 
si� nad tym, jakq rol� spelniala ta monarchia w dziejach narodu polskiego w ·okre
sie porozbiorowym, ale nie nad tym, jakq rol� w tej monarchii odegrali Polacy" 
(s. 35).

W toku wykladu wyodr�bnia Autor kilka wyraznych okresöw, w kt6rych rola 
ta r6.znie si� ksztaltowala, uwzgl�dniajc\C r6wnoczesnie postaw� i rol� poszczeg61-
ny,; grup spoleczenstwa polskiego. Generalna os, wok6l kt6rej koncentrujq si� 
roo ,azania, sformulowana jest w· postawionym problemie: ,,jaki wplyw na zwartosc 
i �sy panstwa habsbUrskiego mialy dzialania Polak6w i ich udzial w sprawach 
ogolnoaustriackich" - integrujqcy czy dezintegrujqcy. Punkt wyjscia stanowi tu 
stwierdzenie, iz sam fakt zagarni�cia przez Austri� ziem polskich, r6zniqcych si� 
przeciez pod kazdym wzgl�dem od jej terytorium panstwowego, byl czynnikiem 
dezintegrujqcym. W p6zniejszych latach bogatych w wydarzenia o donioslym 
znaczeniu dla narodu polskiego (wojny napoleonskie, powstanie listopadowe, Wio
sna Lud6w, powstanie styczniowe) zmienialy si� przeslanki okreslajqce stosunek 
Polak6w w Galicji do panstwa austriackiego. A wreszcie pot�gujqce si� w ostat
nich latach XIX w. ruchy demokratyczne, najsilniejsze w XX w.: ruch robotniczy 
i nacjonalistyczny, szermujqce haslami jednosci og6lnonarodowej, przeciwstawialy 
si� asymilowaniu si� Polak6w do panstw zaborczych" (s. 50). Sila dctzenia spole
czenstwa polskiego wszystkich trzech zabor6w do zjednoczenia si� i stworze
nia niepodleglego panstwa polskiego r6wnoznaczna byla z oderwaniem si� od 
Austrii. 

Poru$zone problemy przedstawione zostaly w szerokim kontekscie zagadnien 
epoki. Nowatorskie, interesujqce ukazanie ewolucji roli Polak6w w monarchii 
habsburskiej, ciekawe · ustalenia powodujq, ze, dla kazdego badacza zajmujqcego
si� nie tylko dziejami Galicji, ale w og6le historict XIX i XX w. artykul ten 
b�dzie stanowic interesujqcq lektur�. 

R. G.

J. G 1 e n s k, JAN KAROL MACKOWSKI JAKO REDAKTOR „NOWIN RA
CIBORSKICH" (Instytut Slctski w Opolu, Komunikaty, Seria monograficzna, nr 78), 
Opole 1966, s. 107.

Jeden z najobszerniejszych i najciekawszych ostatnio komunikat6w opolskich 
stawia sobie za cel zbadanie, jakq rol� w tworzeniu i rozwoju „Nowin Raciborskich" 
odegral J. K. Mackowski. 

Autor zaczyna od kr6tkiego zyciorysu Mackowskiego, po czym przechodzi do 
genezy „Nowin''. Wysuwa tu ciekawq, choc nie w pelni przekonywajqcq koncepcj�. 
ze zalozenie tego pisma bylo wynikiem akcji Ligi Polskiej. 
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Jednym z najlstotniejszych element6w pracy jest drobiazgowy i pracochlonny 
dow6d, ze motorem „Nowin" nie byll - jak sie to dotychczas najcz�sciej przy
puszcza - Rostkowie, lecz wlasnie Mackowski. Z przytoczonych przez Autora 
dowod6w najbardziej przekonuje fakt, ze wyjazdy dra Rostka nie wplywaly na 
zmiane kierunku pisma, gdy natomiast w okresach odbywania kary wi�zienia przez 
Mackowskiego ton gazety wyraznie lagodnieje. Autor uwaza, ze zaslugi dra Rostka 
w tym okresie, aczkolwiek duze, byly przez dotychczasowq historiografiE: zbyt 
wyolbrzymiane. 

Glensk kresli szczeg6lowo rozw6j „radykalizmu narodowego" gazety, kt6ra -
jak uwaza - pocz<1tkowo miala uspic czujnosc wladz i kleru niemieckiego, aby 
spokojnie zakorzenic sie w terenie. Pismo rozwinelo sie jednak powoli w najbar
dziej radykalny organ polski na $lqsku. Wiele miejsca poswieca Autor slynnemu 
rokowi 1893, w kt6rym gazety polskie po raz pierwszy zwarcie wystqpHy ze zde
cydowanymi :iqdaniami pod adresem Centrum. Mackowskiemu przypisuje wielkij 
rol� w „umniejszaniu autorytetu zgermanizowanego kleru slc:4sk.iego". Pod koniec 
stara si� Autor przedstawic r6wniei. i warsztat dziennikarski Mackowskiego oraz 
jego dzialalnosc pozaredakcyjnq. 

Mimo wielu walor6w komunikat razi cz�sto zbyt wielkimi uproszczeniami, 
niedostatecznq znajomoscic;\ 6wczesnych stosunk6w slqskich, pomini�ciem wielu 
wai.nych zr6del. 

M. J. C. 

F. F i g o w a, Z DZIALALNOSCI PRASOWEJ ADAMA NAPIERALSKIEGO
POZA GORNYM SL.t\SKIEM (Kwartalnik Opolski, XII, 1966, nr 2, s. 13-30). 

Autorka zajmuje si� na wst�pie organizacjq gl6wnego pola dzialania i eks
pansji Napieralskiego - Sp6lki „Katolika". Omawiajqc jej rozw6j zwraca uwagE: 
na wci<1gni�cie do niej dzialaczy politycznych i spolecznych z Poznanskiego. Po
kr6tce omawia tez proces koncentrowania prasy slqskiej w r�kach Napieralskiego, 
zacz�ty w 1895 r. kupieniem „Nowin Raciborskich". W przededniu wojny koncern 
,,Katolika" wydawal juz 5 gazet. 

Ekspansj� poza granice Slqska rozpoczql Napieralski w 1905 r., wchodzqc do 
sp6lki, kt6ra wykupila wychodzqcy w Krakowie tygodnik „Prawda". Na poczc:4tku 
1908 r .. Napieralski, kt6ry w tych latach byl poslem do parlamentu Rzeszy, za
lozyl w Berlinie agencj� prasowq, kt6rej zadaniem bylo zaopatrywanie gazet 
polskich w sprawozdania parlamentarne. Staral si� r6wniez, ale bez powodzenia, 
zakupic „Dziennik Berlinski", tymczasem zas rozbudowal agencj�, zmieniajc:4c jej 
nazw� na Berlinskq Agencj� Telegraficznq. 

W, 1911 r. Napieralski stal si� wspölwlascicielem dwu gazet w Kr6lestwie: 
„Dziennika Cz�stochowskiego" i „Kuriera Zagl�bia". W Galicji bez powodzenia 
staral si� o zdobycie „Glosu Narodu". Natomiast agencja berlinska, kt6ra przy
brala ostatecznie nazw� WAT (Wschodnioeuropejska Agencja Telegraficzna), roz
win�la si� w powaznq sp6lk� akcyjnq pod kierownictwem Korfantego, kt6ry 
umial nawet wystarac si� o bezposredniq lini� telefonicznq przez grcmic� rosyjskq. 

Po wybuchu wojny Napieralski pr6cz zakupionych poprzednio g1.zet wydawal 
,.Dziennik Polski" w Cz�stochowie i „Godzin� Polski" w Lodzi za poparciem fi
nansowym okupacyjnych wladz niemieckich. Staral si� tez o zdobycie jakiegos 
wi�kszego pisma w Poznanskiem dla przeciwdzialania wplywom endecjL Prasa 
przez niego wydawana byla jednym z powaznych narz�dzi propagandy nie
mieckiej kierowanej przez Macieja Erzbergera. 

M. J. C.
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A. B r  o z e k, .z BADAN NAD STATYSTYKl\ MIGRACJI LUDNOSCI PO
GllANICZA ZABORU AUSTRIACKIEGO I ROSYJSKIEGO NA GÖRNY SLl\SK 
(J>RZ:ßl..OM XIX-XX WIEKU) (Zeszyty Naukowe Wyzszej , Szkoly Pedagogicznej 
w Opolu, Historia, V, 1966, s. 207-236). 

Materialy archiw6w: wroclawskiego, katowickiego i· bytomskiego, oraz · polska 
i: niemiecka literatura przedmiotu stanowiq podstaw� powyzszego przyczynku na
swietlajqcego ciekawy problem oddzialywania przemyslu g6rnoslqskiego na ruchy 
migracyjne ziem zaboru austriackiego i rosyjskiego. Uwag� SWq skupia Autor na 
ruchach migracyjnych „z ziem bezposrednio graniczqcych z G_6rnym 8lqski:em do 
pFzemyslu tego okr�gu przed rokiem 1885 oraz w przededniu I wojny · swiatowej" 
(s. 207). Rok 1885, w kt6rym zapoczqtkowane zostaly z inicjatywy Bismarcka wy
s'iedlania z G6rnego_ Slqska Polak6w nie· majqcych obywatelstwa niemieckiego 
oraz- zamkni�cie · granicy, stanowi pr6g uniemozliwiajqcy normalny rozw6j rynku 
pracy · tego regionu. Dopiero w czasie rzqd6w nast�pc6w Bismarcka omijano cz�s-' 
ciowö to zarzqdzenie. 
:--; W wyniku szcz'eg6lowej analizy zebranego materialu dochodzi Autor do usta

len, kt6re niewqtpliwie przydatne mog.:i byc dla badaczy interesujqcych si� tymi 
problemami. 

Waloru przejrzystosci omawianym w pracy zagadnieniom nadalcl zalijczone trzy 
mapki (w tek�cie) oraz trzy aneksy. 

R. G. 

( · S. M i  g d a l, Z BADAN NAD EKONOMICZNO-SPOI..ECZNYM PODI..OZEM
KWES.TII NARQDOWEJ NA GÖRNYM SLl\SKU. W POCZl\TKACH XX WIEKU
(�nstytut Slqski w Opolu, K'.omunikaty, Seria monograficzna, nr 81), Opale 1966> 

S: ,79.

Autor daje na wst�pie analiz� stosunk6w spoleczno-ekonomicznych w rejencji 
opoJskiej. Zwraca uwag�, ze mimo przewagi ludnosci polskiej wsr6d proletariatu 
btyla. tez powazna liczba Niemc6w, z kt6rych istnieniem liczyli si� . polscy dzialacze 
narodowi. 

N,;i wsi panowala olbrzymia. rozpi�tosc sytuacji spolecznej r6znych warstw. 
Bodstawowq mas� chlop6w stanowili Polacy posiadajqcy z reguly mniejszy, areal 
i ziemi� gorszq niz chlopi niemieccy. Masy zrujnowanego chlopstwa wchlaniala 
szybko rosnqca klasa robotnicza, w kt6rej Polacy wskutek tego r6wniei stanowili 
wi�kszosc. Tzw. warstwy srednie polskie zaczynajq si� tworzyc na Slqsku dopiero 
p<;>d koniec XIX w. Wyrazem ich organizacji stal si� Zwiqzek Kupc6w Katolickich 
oraz Towarzystwo Przemyslowc6w. Wczesniej jeszcze zacz�to zakladac stowarzy
szenia gospodarcze majqce zapewnic Polakom kapitaly. Po 'pierwszych, niezbyt 
udanych pr6bach Miarki i Przyniczy.nskich, powstaly i z powodzeniem rozwijaly 
si� banki ludowe, ·rolne. Na pocz&tku XX w. powstajq sp6lki budowlane. 

Wladze niemieckie uwazaly ekonomiczny rozw6j spole.czenstwa polskiego za 
niebezpieczny. Obawiano si� szczeg6lnie wzrostu grunt6w znajdujqcych si� w r�
kach polskich i osiedlania si� na, Slqsku przedstawicieli warstw · srednich z Po
znanskiego.: Przeciw bankom polskim zacz�to stosowac represje, urz�dnikom, na
uczycielom zaka'zano utrzymywac z nimi kontakty. Celem utrudnienia nabywania 
ziemi przez Polak6w propagowano fideikomisy, co utrudnialo innq akcj� majc4c4 
ten sam. cel - kolonizacj� wewn�t:rznc4. Zwi�kszono wydatnie pomoc kredytow4 
dla ludnosci niemieckiej. Wszystko to jednak nie przynioslo powazniejszych re-
zultat6w. 

M. J. C.
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F. F i g o w a, ZWI.l\ZKI ROBOTNIKÖW POLSKICH W BYLEJ REJENCJI
OPOLSKIEJ W P.RZEDEDNIU PIERWSZEJ WOJNY SWIATOWEJ (Instytut 
Sl&ski w Opolu, Kornunikaty, Seria rnonograficzna, nr 72), Opole 1966, s. 5. 

Celem tego kr6tkiego kornunikatu jest - jak pisze Autorka - jedynie „przed
stawienie rejestru 'polskich zwi&zk6w robotniczych" na Sl&sku pruskim przed 
I wojnq ... Dla scislosci warto dodac, ze Autorka zajrnuje si� r6wniez zwi&zkarni 
niernieckimi; do kt6rych nalezeli robotnicy polscy. Opracowanie opiera si� na 
atchiwaliach Rejencji Opolskiej, rnaterialach archiw6w powiatowych oraz prasie. 
Na wst�pie przedstawia Autorka powstanie i rozw6j Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego, analizuj�c wzrost liczebny, polityk� prowadzon& przez zwictzek, w rna
lym jednak stopniu zajrnuje si� jego rolci narodowq. W podobny spos6b ornawiane 
Sq z kolei zwiqzki socjalistyczne tworzone zar6wno przez parti� niernieck&, jak -· 
i PPS, przy czyrn wi�cej rniejsca poswiE}ca si� tyrn pierwszyrn, istniejqcyrn wczes
niej i: bardziej rozpowszechnionyrn. Dalej pFzechodzi Autorka do analizy roli ka
tol-ickich towarzystw robotniczych. Fragrnentarycznie jedynie wspornina o Zwicizku 
Wzajernnej Pornocy, kt6ry jej zdaniern nie byl zwi&zkiern zawodowyrn, lecz jedynie 
organizacjq sarnopornocy. Wiele rniejsca poswi�ca niernieckirn zwiqzkorn katolickirn 
i chrzescijanskirn (tzw. kierunek berlinski i kiei'upek kolonski). Autorka dochodzi 
do wniosku, · ze na G6rnyrn Sl&sku rnialy · przewag� zwi&zki nalez&ce do centrali 
berliil.skiej, eo wynikalo z poparcia Koppa. Zwraca uwag� na wplyw tych zwi&z
k6w na sprawy narodowosciowe, a zwlaszcza na · prob� utworzenia w rarnach 
Centrurn osobnego zwiqzku towarzystw robotniczych polskich. Kornunikat zarnyka 
szczeg6lowy wykaz zwiqzk6w robotniczy,ch w poszczeg6lnych rniejscowosciach 
Slqska,. ,dat ich zalozenia, liczby nalezqcych don c.zlonk6w. Wykaz ten jest oparty. 
na danych z lat 1913-1914. 

Og6lnie rzecz biorqc, komunikat przynosi wiele ciekawych i nowych danych 
posuwajqc w istotny spos6b naprz6d nasze inforrnacje o zwiqzkach zawodowych 
robotnik6w zaboru pruskiego. 

M. J. C.

E. M e n d e 1, STOSUNEK GÖRNOSLASKIEJ PRASY POLSKIEJ DO SPRA WY
NIEPODLEGLOSCI POLSKI (1914-1918), (Instytut Slqski w Opolu, Kornunikaty„ 
Seria rnonograficzna, nr 73), Opole 1966, s. 83. 

Kornunikat ten, w zarnierzeniach Autora, ma stanowic wycinek badan nad 
ksztaltowaniern si� poglqd6w politycznych spoleczenstwa polskiego na Slqsku 
w :Czasie wojny. Mendel wychodzi od faktu niejednolitosci prasy polskiej. Naj
bardziej proniernieckq, reakcyjnq polityk� .- jego zdaniern - reprezentowaly ga
zety koncernu „Katolika". Lqczny naklad tych pisrn wynosil kilkadziesiqt tysi�cy 
egzernplarzy. Byly one dopuszczone przez wladze niernieckie do okupowanych cz�sci 
Kr6lestwa. Odrnienne stanowisko zajrnowal organ Narodowej Dernokracji „Ga
zeta Ludowa", a posrednie stanowisko „Gazeta Opolska". Wydawany przed wojnq_ 
socjalistyczny „Dziennik Robotniczy" byl zakazany. 

Sledzqc zrniany w nastawieniu gazet polskich w rniar� uplywu wojny Autor 
zwraca uwag� na rol�, jakq gazety bytornskie przypisywaly aktowi 5 listopada, 
mimo ze nie przewidywal on polqczenia ziern polskich. Podobne do pisrn „Katolika" 
stanowisko zaj�la „Gazeta Opolska", chlodno natorniast i powstrzyrnuj&c si� od 
wlasnego sqdu podala ten fakt „Gazeta Ludow�"· Stanowisko tych gazet nfo 
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uleglo zmianie w czasie rewolucji lutowej w Rosji. ,,Gazeta Ludowa" przywic:l
zywala wielkcl wagE: do manifestu Rzc1du Tymczasowego, kt6r1y pozostale gazety 
polskie przyjE:lY drwiqco. Ta sama „Gazeta Ludowa" ostro zaatakowala Napieral-. 
skiego za pr6by porozumienia z Centrum. Rewolucja pazdziernikowa spowodowala 
niepok6j „Gazety Ludowej" obawiajc1cej siE: wzmocnienia Niemiec, a zadowolenie 
bytomskich gazet „Katolika", kt6rym rewolucja byla na rE:kE:. Otrzezwienie w pra
sie katolikowskiej spowodowal dopiero pok6j brzeski i oddanie Chelmszczyzny 
Ukrainie. Poczc,\tkowo oglosily one nawet protest. Szybko jednak zrzucily win� na 
Austro-W�gry i wr6cily do swej dawnej polityki. Dopiero w pazdzierniku 1918 r. 
gazety Napieralskiego wyraznie stan�ly na plaszczyznie pokoju wilsonowskiego. 

M. J. C. 

MITY I DYWERSJA (Z PROBLEMATYKI BADAN NIEMCOZNAWCZYCH) 

(lnstytut Slc1ski w Opolu, Kom�nikaty, Seria niemcoznawcza, nr 13), Opole 1966, 
s. 39.

Praca sklada si� z trzech cz�sci. W cz�sci pierwszej W. Dziewulski polemizuje
i zarazem demaskuje poglc1dy zachodnioniemieckiego historyka W. Stellera. Oglo
sil on w 1959 r. prac�, w kt6rej sformulowal tez� o germanskim charakterze tere
n6w na wsch6d od Laby 1. Oto kilka „dowod6w'' na podtrzymanie tej tezy: ger
manski charakter nazw Polabian i Pomorzan, imi� Boleslawa Chrobrego m6wi 
o jego germanskim pochodzeniu, mylnie uwaza si�, ze Slqsk i Pomorze sc1 zie
miami slowian.skimi, poniewaz nawet takie twory, jak J:?olska, Rosja i Czechy,
powstaly na german.sko-sarmackim podlozu etnicznym.

W cz�sci drugiej A. Szefer omawia dzialalnosc organizacji niemieckich na 
G6rnym Slq.sku w latach 1933-1939. Opierajqc si� na wykorzystanych archiwa
liach przytacza Autor ciekawe fakty z dziej6w rywalizacji o pozyskanie jak naj
wi�kszej liczby Niemc6w pomi�dzy Volksbundem a Jungdeutsche Partei. Hitlery
zacja organizacji niemieckich nastc1pila wraz ze wzrostem nazizmu w Niemczech 
po 1933 r. Trzecia Rzesza zacz�la podporzqdkowywac sobie organizacje niemieckie 
za granicc1 celem stworzenia z nich forpoczty na pierwszej linii walki o zdobycie 
,,przestrzeni zyciowej" dla narodu niemieckiego. 

Ostatnia cz�sc pracy, napisana przez S. Popiolka, dotyczy dzialalnosci Archiv 
für Grundbesitz. Celem tej instytucji jest udokumentowanie praw przesiedlenc6w 
do ich bylego stanu posiadania oraz podtrzymania propagandy tymczasowosci obec
nego ukladu niemieckich granic. Zbiera si� wi�c pozostale ksi�gi gruntowe w NRF 
lub rekonstruuje si� je przy pomocy swiadk6w i kwestionariuszy. Przy tym m6wi 
si�, ze kiedy nadejdzie czas, ksi�gi b�dc:\ gotowe. Calej sprawie nadaje siE:: duzy 
rozglos i powag�, czego dowodem jest deponowanie mikrokopii ksiqg po jednym 
egzemplarzu w banku niemieckim i amerykanskim. 

Mimo z� Autorzy artykulöw poruszajc1 rözn� tematyk� z odleglych i obecnych 
czas6w, to j.ednak sluzc1 one jednemu celowi: ukazujq wzrost rewizjonizmu w NRF. 

S. P. 

1 W. S t  e 11 e r, Name und Begriff der Wenden (Sclavi). Eine wortgeschichtliche
Untersuchung (Mitteilungen der Landsmannschaft Schlesien. Landesgruppe Schles
wig-Holstein), Kilonia 1959, s. 304. 
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J. S o b c z a k, HITLEROWSKIE PRZESIEDLENIA L UDNOSCI NIEMIECKIEJ
W DOBIE II WOJNY SWIATOWEJ, Instytut Zachodni, Poznati 1966. 

„Historia nie zna wczesniejszych przyklad6w tak masowych i w tak kr6tkim 
czasie dokonanych migracji ludnosci jednej grupy etnicznej z inicjatywy jej ma
cierzystego kraju. Z wylqcznej inicjatywy Rzeszy hitlerowskiej wycofane zostaly 
w czasie II wojny swiatowej mniejszosci niemieckie przede wszystkim z kraj6w 
wschodniej i poludniowo-wschodniej Europy" - stwierdza Autor (s. 357). 

Podejmujqc tE: akcjE: w imiE: zbudowania panstwa jednolicie narodowego, Rzesza 
hitlerowska stworzyla tym samym precedens albo � jak nazywa to literatura za
chodnioniemiecka - ,,diabelski posiew", kt6ry zostal zrealizowany po zakonczeniu 
II wojny. 

Praca Sobczaka podejmuje temat dotychczas w naszej historiografii pomijany 
i niedoceniany. Na podstawie material6w zgromadzonych jeszcze w okresie Trze
ciej Rzeszy przez Niemiecki Instytut Zagraniczny (Deutsches Ausland-Institut-DA!) 
w Stuttgarcie Autor przedstawia ewolucj� poglqd6w na sytuacje mniejszosci nie
mieckich poczqwszy od wojny prusko-francuskiej, kiedy to powstala dopiero Rze
sza sprawiala wraienie „zupelnie nie zainteresowanej losem Niemc6w zyj qcych poza 
jej granicami" (s. 14). Dopiero kl�ska w I wojnie swiatowej spowodowala widocznq 
zmianE:, Mniejszosci niemieckie staly si� w6wczas narz�dziem walki przeciwko 
traktatowi wersalskiemu. Sobczak analizuje r6zne koncepcje przesiedlen, ich sy
stem organizacyjny oraz przebieg akcji przesiedlania Niemc6w z G6rnej Adygi, 
z kraj6w nadbaltyckich, z Besarabii, Bukowiny oraz obszar6w okupowanych przez 
hitlerowc6w. 

PracE: konczq rozwazania na temat ewakuacji i ucieczki Niemc6w w ostatniej 
fazie wojny, od stycznia do kwietnia 1945 r. W ten spos6b - stwierdza Sobczak -
powracala fala niemieckich migrant6w tarn, skqd przed wiekami wyszla. 

B. P. 

N. K o l o m e j c z y k, ZIEMIE ZACHODNIE W DZIALALNOSCI PPR, Wy
dawnictwo Poznanskie, Poznan 1966, s. 284. 

Ostatnia ksiqzka N. Kolomejczyka stanowi kolejmi pracE: tego Autora po
swi�conq problematyce Polskiej Partii Robotniczej. Sklada si� ona ze wstE:PU 
i czterech rozdzial6w, z kt6rych pierwszy (Dwie koncepcje) poswi�cono om6wieniu 
program6w Partii i tzw. obozu londynskiego w kwestii powrotu do Polski ziem 
zachodnich, a pozostale (Pierwsze kroki, W obliczu nowych zadan i O polityczn� 
integracj�. spoleczenstwa ziem zachodnich i p6lnocnych) dzialalnosci PPR na tych 
ziemiach w pierwszych latach Polski Ludowej (1945-1948). 

Ksiqzka Kolomejczyka przynosi mn6stwo ciekawego materialu z pierwszych 
lat polskiego wladania na Ziemiach Odzyskanych. Autor omawia w niej najwaz- . 
niejsze problemy, przed kt6rymi stala w6wczas polska administracja, mianowicie 
wysiedlanie Niemc6w, akcja osiedlencza, reforma rolna i .nacjonalizacja przemyslu, 
sprawa traktowania ludnosci autochtonicznej, odbudowa gospodar...:za i wreszcie 
referendum i wybory do sejmu. Dose duzo miejsca poswi�cil Autor ocenie dzia
lalnosci PSL. 

Wbrew jednak tytulowi, a byc moze i zamierzeniom samego Autora, praca ta 
stala si� w istocie monografiq poswi�conc\ nie tyle PPR-owi, ile raczej w og61e 
historii Ziem Odzyskanych w tym okresie, przede wszystkim zas historii organi-
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zowania si� i dzialalnosci instytucji panstwowych i politycznych, ze szczeg6lnym 
co prawda uwzgl�dnieniem roli, jaka przypadla Polskiej Partii Robotniczej. Trui
zmem b�dzie twierdzenie, ze byla to rola decydujqca. Stanowisko bowiem tej wlas
nie partii inspirowalo w najwazniejszych sprawach polityk� wladz panstwowych. 
W duzej mierze jej kadry polityk� t� realizowaly. Z tych tez wzgl�d6w przepro
wadzenie wyraznej granicy pomi�dzy problematykq scisle partyjnq a og6lnopanst
wowq jest na pewno rzeczq niezwykle trudnq. Niemniej jednak granica taka 
istnieje i fakt, ze nie zostala ona zupelnie przez Autora wzi�ta pod uwag�, zmusza 
do krytycznej refleksji. 

A. B. 

W. K o w a 1 c z y k, STAN OSWIATY POLONIJNEJ W NIEMIECKIEJ RE
PUBLICE FEDERALNEJ 1945-1965 (Kwartalnik Opolski, XII, 1966, nr 3, s. 98-116. 

Wydaje si�, ze znajomosc problem6w wsp6lczesnej Polonii w Niemieckiej 
Republice Federalnej jest wsr6d naszego spoleczenstwa wciqz niewystarczajqca. 
Kazda wi�c publikacja poruszajqca te zagadnienia jest witana z zywym zaintere
sowaniem. 

Powyzszy artykul, napisany na podstawie istniejqcej, dosc szczuplej literatury 
przedmiotu, sprawozdan plac6wek zwiqzanych swq dzialalnosciq ze sprawami szkol
nictwa polonijnego, prasy polonijnej, stanowi szkic informujqcy o jednym z aspek
t6w zycia polonijnego w NRF, a mianowicie o stanie szkolnictwa w latach 1945-
1965. Wyra,znie podkresla Autor fakt dwutorowosci dzialania Polonii na tym polu: 
tzw. ,,starej" emigracji (liczqcej ok. 80 tys. os6b) i „nowej" okresu wojennego 
(ok. 52 tys. os6b). W tym podziale omawia kolejno: stan szkolnictwa starej emi
gracji, przymusowych wysiedlenc6w i nowej emigracji, warunki· materialne calego 
szkolnictwa polonijnego w NRF. programy nauczania i podr�czniki oraz kadr� 
na uczycielskq. 

Po niewqtpliwych sukcesach w ksztalceniu i wychowywaniu mlodziezy pol
skiej w okresie tuz po II wojnie swiatowej zarysowal si� stale pogl�biajqcy si� 
kryzys. Obecnie wsr6d starej Polonii z „okolo 25 000 dzieci, mlodziezy w wieku 
szkolnym mniej niz 1,50/o korzysta z namiastki szkoly polskiej" (s. 101). Podobna 
sytuacja panuje wsr6d nowej emigracji. Stan ten wynika m. in. z faktu bardzo 
trudnych warunk6w materialnych, w jakich znajduje si� polskie szkolnictwo. 
Pozbawione ono jest prawie zupelnie dotacji panstwowych i utrzymuje si� ,,dzi�ki 
wysilkom zainteresowanyc� rodzic6w, spoleczenstwa emigracyjnego i r6znych 
organizacji charytatywnych". Wyjscie z tego impasu widzi Autor przede wszyst
kim w zjednoczeniu si� ,,calej emigracji w tym kraju w jeden wielki zwiqzek oraz 
wsp6lne i zdecydowane domaganie si� u rzqdu federalnego i rzqd6w krajowych 
zorganizowania pelnych szk6l powszechnych utrzymywanych przez niemieckq 
administracj� panstwowq oraz zatrudnienia w nich wykwalifikowanych nauczy
cieli narodowosci polskiej" (s. 115). 

R. G. 

A. W. W a l c z a k, BHE. ZACHODNIONIEMIECKA PARTIA PRZESIEDLEN
CÖW, Instytut Zachodni, Poznan 1967. 

Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten - Blok Wyp�dzonych ze Stron 
Ojczystych i Pozbawionych Praw, byl organizacjq przesiedlenc6w niemieckich 
dzialajqcq w Niemieckiej Republice Federalnej w latach 1950-1961. Ten zamkni�ty 
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okres dzialalnosci BHE jest tematem pracy A. W. Walczaka. Autor oparl swoje 
badania na zr6dlach posrednich (materialy partii przesiedleiic6w nie Sc! udost�p
nione), gl6wnie prasowych. Wykaz wyzyskanych · biuletyn6w, · czasopism i dzienni• 
k6w jest istotnie imponujqcy (95 tytul6w prasy zachodnioniemieckiej i kilka · pol
skiej). Autor wyzyskal takze zr6dla prasowe zgromadzone w Centralnym Archiwum 
w Merseburgu, Londynie, Zurychu, Warszawie i Poznaniu, jak r6wniez niekt6re 
opublikowane dokumenty i opracowania. Na marginesie takiego zestawu bazy 
zr6dlowej rodzi si� zawsze pytanie, w jakim stopniu to Sc\ zr6dla wiarygodne i wy
starczajqce do analizy naukowej. Wydaje si�, ze jedynie aktu.alnosc polityczna 

problemu usprawiedliwic moze podj�cie tematu na podstawie takiego zestawu 
zr6dlowego. 

Niemniej jednak jest to praca interesujqca, bogata faktograficznie, zwarta kon
strukcyjnie, napisana z duzym umiarem i wyczuciem polemicznym. Wybiega ona 

znacznie dalej, niz sugeruje tytul. W dw6ch pierwszych rozdzialach (s. 15-77) 

Walczak szuka analogii historycznych w takich organizacjach, jak Hakata, Zwiqzek 
Wszechniemiecki, Deutscher Schutzbund czy Deutsche Stiftung. Dopiero nast�pne 
rozdzialy · chronologicznie omawiajq rozw6j organizacyjny i wszechstronnq dzialal
nosc BHE. Kazdy z rozdzial6w Autor koi:tczy og6lnymi wnioskami. 

W sumie jest to praca niezwykle aktualna, adresowana nie tylko do Wqskiego 

kr�gu specjalist6w. 
B. P. 

,,ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE", Lublin, t. 10, 11, 1965, t. 12, 

13, 1966. 

Omawiane czasopismo jest organem Osrodka Archiw6w, Bibliotek i Muze6w 
Koscielnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukazuje si� ono od 1959 r. 

pod red. Stanislawa Librowskiego. Poczqwszy od tomu 10 czasopismo rozpocz�lo 
publikacj� katalogu wrodawskiego Archiwum Archidiecezjalnego. B�dzie to nie
oceniona pomoc dla licznych badaczy zajmujqcych si� dziejami Slqska. Katalog 
opracow�l Wincenty Urban. Praca poprzedzona jest wst�pem, w kt6rym Autor 
przedstawil zarys historii Archiwum Archidiecezjalnego we Wrodawiu. Cz�sc 2, 
3 i 4 katalogu ukazala si� w kolejnych tomach czasopisma. Warto jeszcze zwr6cic 
uwag� na zamieszczonq w t. 10 bibliografi� zawartosci wszystkich dziesi�ciu tom6w 
oraz na recenzj� Witolda Nowodworskiego pracy Alfreda Swierka Sredniowieczna 
biblioteka kanonik6w regularnych sw. Augustyna w Zaga1tiu, opublikowanq w to
mie 12. W kazdym roczniku ukazuje si� r6wniez sprawozdanie z dzialalnosci Ar
chiwum i Biblioteki Archidiecezjalnej we Wroclawiu pi6ra Angeliny Pielarskiej. 

K. J. M. 

,,ZARANIE SL.i\SKIE", R. XXX, Katowice-Cieszyn 1967, z. 1. 

Najnowszy zeszyt kwartalnika Instytutu Naukowego w Katowicach przynosi 
w dziale artykul6w kilka pozycji godnych odnotowania. 

H. Rechowicz z okazji 25-lecia Polskiej Partii Robotniczej podejmuje prob�
syntetycznego uj�cia dziej6w PPR na Slqsku. Zdaniem Autora dotychczasowy stan 
badan wydaje si� byc wystarczajqcy „na sformulowanie uwag na temat miejsca 
i roli Polskiej Partii Robotniczej na Slqsku w kr6tkim, ale jakze brzemiennym 
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w wydarzenia okresie lat 1942-1948'' (s. 3). Spos6b, w jaki Rechowicz ujql ten 

problem, budzi zastrzezenia i Wqtpliwosci, choc trudno calosci odm6wic bezspor
nych walor6w, gl6wnie popularyzatorskich. 

Problematyki peperowskiej dotyczy takze prezentowany przez J. Kantyk� 
wyb6r niekt6rych dokument6w z dzialalnosci PPR w pierwszych tygodniach po 
wyzwoleniu (s. 72-87). Ich wartosc, poza mankamentami charakterystycznymi dla 
kazdego wyboru zr6del, polega na tym, ze zostaly one wytworzone przez najnizsze 
ogniwa organizacyjne partii. Uzupelniajq je wspomnienia J. Filipczyka i A. Panicy 
o poczqtkach organizowania wladzy ludowej na G6rnym Slqsku (s. 88-97).

Los jenc6w radzieckich w okresie ostatniej wojny, pracujqcych w kopalni
,,Ksiqzqtko" w Laziskach Srednich, omawia T. Wlodarska (s. 98-105). 

Historii gospodarczej dotyczq dwa artykuly historyk6w wroclawskich: S. Zygi 
o dzialalnosci spoleczno-narodowej polskich bank6w na G6rnym Slqsku w latach
1895-1939 (s. 106-120) oraz S. Pajqczkowskiego o roli Karola Miarki w tworzeniu
i propagowaniu polskiej sp6ldzielczosci na G6rnym Slqsku (s. 121-126). 

W dziale „Materialy i Miscellanea" zwraca uwag� informacja M. Wrzosek 
o materialach Ludwika Regorowicza, historyka, pedagoga, dzialacza politycznego
i oswiatowego na Slqsku (s. 136-142).

Zeszyt zawiera ponadto szereg artykul6w z historii literatury i bogaty dzial 
sprawozdan i recenzji. 

B. P. 
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F r a n c i s z e k S z y m i c z e k

SPRAWOZDANIE Z DZIAI..ALNOSCI ODDZIAl..U PTH W KATOWICACH ZA 
OKRES OD 27 IV 1963 DO H III 1967 r. 

Oddzial liczy od kilku lat niezmiennie 45 czlonk6w, jednakze w m1eJsce od
chodzqcych · bijdz skreslonych przychodzci nowi. Ostatnio akces sw6j do Oddzialu 
zglaszajq pracownicy naukowi Komisji Historii Slqskiego Instytutu Naukowego, 
plac6wki juz okrzeplej i zrosni�tej z terenem G6rnego Slqska. Na liczb� 45 czlon
k6w skladajq si�: archiwisci, bibliotekarze, samodzielni pracownicy nauki wyz
szych uczelni i instytut6w naukowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni tych 
uczelni, literaci, dzialacze kultury, prawnicy oraz milosnicy historii. 

Dzialalnosc Oddzialu post�powala utartym szlakiem: a) praca wewn�trzna, 
b) praca .na zewnqtrz, polegajqca gl6wnie na udziale czlonk6w, i to z ramienia
Oddzialu, w r6znych· akcjach o charakterze og6lnospolecznym (np. udzial w ob
chodach Milenium) oraz w r6znych konferencjach, sesjach i zjazdacn naukowych,
zorganizowanych bqdz w Katowicach, bctdz tez w innych regionach Polski (re
prezentacja 1-2-osobowa). W okresie od kwietnia 1963 do marca 1967 r. Oddzial
zorganizowal 26 posiedzeii naukowych, kazdorazowo z odpowiednio dobranym refe
ratem. Na 26 referat6w przypada 15 referat6w gos�innych oraz 11 referat6w wlas
nych. W grupie pierwszej wygloszone zostaly po kolei nast�pujqce referaty:
mgr Z. Ch m i e 1 e w s k i, Widzialem Izrael i sqd nad Eichmannem; prof. dr F. R y .
s z k a, Aktualne stosunki polsko-niemieckie w aspekcie polityki mi�dzynarodowej;
mgr W. Z i e 1 i ii s k i, U zr6del prasy polskiej w Wielkim Ksi�stwie Poznanskim
(1794-1850); mgr R. Bu c h  a l a, Rewizjonizm niemiecki a prawo mif:dzynarodowe;
mgr P. D o b  r o w o  1 s k i, Stosunki polsko-niemieckie w latach 1914-1945 w naj
nowszych pubiikacjach NRF; dr B. S z i o t k a, Katowice w okresie okupacji hitle
rowskiej; dr A. A j n e n k i e 1, Z problematyki polityczno-prawnej Polski mi�dzy
u:ojennej; dr W. Z e j e  r, Rozw6j urbanistyczny m. Katowic do r. 1939; mjr dr
E. K r  a w c z y k, Wyzwolenie Gornego Slqska w 1945 r.; doc. dr S. M i c h  a 1 k i e
w i c z, Poczqtki ruchu ludowego na Slqsku w polowie XIX w.; dr J. 0 r n o w s k i,
Udzial sluzby zdrowia w powstaniiL styczniowym; J. W y g 1 e n d  a „T r a u  g u t  t",
üwagi o III powstaniu slqs1tim; dr W. Z e j e  r, Rozw6j urbanistyczny Katowic
.w latach 1866-1966; mgr F. S o  b a 1 s k i, Zagadnienia wybran� z dziej6w Cz�sto
chowy ze szczeg6lnym uwzgl�dnieni�m rozwoju przemyslu w XIX w.; dr A. A j -
n e n k i e 1, Sprawa polska w II wojnie swiatowej. Sposr6d czlonk6w Oddzialu
referaty mieli: doc. dr J. J a  r o s, Dzieje g6rnictwa w�glowego w rejonie Malej
Dqbr6wki, 1826-1941; mgr K. R o z a n o w i c z, Dzialalnosc P,,-okur.atury Generalnej
NRD w zakresie ujawniania i scigania fun'/ccjonariuszy hitlerowskiego wymiaru 
sprawiedliwosci, dzialajqcych na okupowanych zachodnich ziemiach polskich, 1939-
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1{}45; dr A. B r o z e k, J �zyk polski na Opolszczyznie w poczqtkmch II wojn'y 
swiatowej; dr F. S z y m i c z e k, Dzialalnosc kulturalno-oswiatowa biblioteki pry
watnego gimnazjum z polskim j�zykiem nauczania w Bytomiu w latach 1932-39, 

oraz (nieco p6zniej) Stosunki kulturalne polsko-luzyckie w XIX i XX w. na pod
stawi� material6w Serbskiego Instytutu Ludoznawczego w Budziszynie; doc. dr 
J. J a  r o s, Dzieje g6rnictwa w�glowego w Polsee w latach 1945-1963; doc. dr
A. R o z a n  o w i c z, Historyczne ksztaltowanie si� poj�cia gospodarki narodowej; 
mgr A. K a l u z a, Rewolucja 1905 r. w Zagl�biu Dqbrowskim; prof. dr K. P o p  i o -
l e k, Wplyw wydarzen na nastroje mieszkanc6w G6rnego Slqska w czasie II wojny
swiatowej; doc. dr H. R e c h  o w i c z, Sejm Slqski 1922-1939; dr A. B r  o z e k,
Problem polsko-luzycko-czeskiego pierscienia wok6l Slqska (koniec XIX w. -
II wojna' swiatowa).

PrzeciE�tnie na posied:Zeniach obecnych bylo 15-20 os6b. Istnialy jednak wy
padki, ze na odczytach pojawialo si� 50 i wi�cej os6b (np. na referatach J." Wyglendy 
lub doc. dra H. Rechowicza), a na drugim spotkaniu z drem Ajnenkielem liczba 
obecnych przekroczyla 250 os6b, z czego wi�kszosc stanowili nauczyciele historii 
nie zrzeszeni w PTH oraz uczniowie starszych klas licealnych. 

Opr6cz posiedzeii og6Inych odbylo si� jeszcze kilkanas.cie posiedzeii obu dzia
lajqcych przy Oddziele sekcji specjalistycznych, mianowicie Archiwalnej (prze
wodniczqcy dr M. Anton6w) Graz Dydaktycznej (przewodniczqcy mgr A. Bolechow
ski). Przedmiotem spotkaii pierwszej sekcji byly takie zagadnienia, jak: II Tydzien 
Archiw6w, dzialalnosc Centralnego Archiwum NRD w Merseburgu, zasady pracy 
archiwalnej, problematyka badaii historycznych w swietle prasy kulturalnej pol
skiej. Sekcja zas dydaktyczna raczej udzielala si� na zewnqtrz. Chociaz i ona od
byla kilka posiedzen z tematykq bardzo specjalistycznq, przewaznie z udzialem 
nauczycieli historii nie zrzeszonych w PTH. Z wystqpien na zewnqtrz tejze sekcji 
zanotowac nalezy uczestnictwo jej przedstawicieli w jury na szcz�blu miejskim 
i wojew6dzkim w konkursie zorganizowanym przez Zarzqd Miejski i Zarzqd Wo
jew6dzki TRZZ (wsp6lnie z Kuratorium) na temat dziej6w plebiscytu i powstan 
na G6rnym Slqsku, dalej w akcji ZHP Chorqgwi Katowickiej na temat „Bylismy-----
Jestesmy-B�dziemy" i in. .

Czlonkowie Oddzialu dzialali r6wniez na zewnqtrz i tutaj w pierwszym rz�dzie 
nalezy wymienic ich uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych 
itp. 

Oddzial katowicki PTH reprezentowany byl (i nadal jest) we wladzach nast�
pujqcych instytut6w: Slqskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, Instytutu 
Slqskiego w Opolu i Instytutu Zachodniego w Poznaniu, a takze w radach redak
cyjnych czasopism „Zaranie Slqskie" i „Slqskiego Kwartalnika Historycznego So
b6tka". Niezaleznie od reprezentacji czlonkowie Oddzialu oglosili na lamach tych 
oraz innych czasopism naukowych szereg rozpraw, artykul6w i recenzji. Wydali 
tez kilkanascie prac naukowych. Liczna grupa czlonk6w Oddzialu wsp6lpracowala 
i nadal wsp6lpracuje z Redakcjq Polskiego Slownika Biograficznego oraz od nie
dawna z Redakcjq Zeszyt6w Biograficznych Slqskiego Instytutu Naukowego. W dniu 
3 XII 1965 r. odbyla si� w Katowicach prapremiera g6rniczego filmu fabularnego 
Pi�ciu, zrealizowanego wedlug powiesci naszego czlonka mgra Aleksandra Baum
gardtena pt. Brzegi ciemnosci. Wreszcie nale±y podac, iz czlonkowie Oddzialu dzia
lahl w organizacjach spolecznych i stowarzyszeniach specjalistycznych, jak TWP; 
TRZZ, ZBOWiD, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Archi-' 
wist6w Polskich, Polskie Towarzystwo Historii Medycyny. Akcj� popularyzacji wie
dzy historycznej prowadzq nasi czlonkowie r6wniez na lamach miejscowej prasy 
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codziennej i periodycznej. Nalezy takze podkreslic udzial czlonk6w Oddzialu w Ko
misjach Historycznych przy KW PZPR oraz Woj. Komisji Zw. Zaw., dalej w ko
misjach problemowych Komitetu Wojew6dzkiego i Miejskiego Frontu Jednosci 
Narodu oraz - od przeszlo roku - w Wojew6dzkiej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsee w Katowicach. 

Prezydium Zarzqdu Oddzialu od kilku juz lat funguje w skladzie nie zmie
nionym (juz z uwzgl�dnieniem ostatniego walnego zebrania w dniu 14 III 1967 r.): 
przewodniczqcy - dr F. Szymiczek, zast�pcy przewodniczqcego: dr M. Anton6w, 
dr M. Komaszynski, sekretarz - mgr I. Pampuch, skarbnik - mgr W. Krzyzak. 
Ponadto do Zarzqdu wchodzq: mgr A. Bolechowski, doc. dr J. Jaros, prof. dr 
K. Popiolek, mgr K. Rozanowicz, a poprzednio nalezeli do Zarzqdu r6wniez
mgr J. Plata i dr W. Zarembina. Przewodniczqcym Komisji Rewizyjnej od wielu
lat pozostaje czolowy literat slqski mgr Aleksander Baumgardten. W okresie od
kwietnia 1963 do marca 1967 r. Zarzqd odbyl 31 posiedzen poswi�conych przewaznie
sprawom biezqcym i organizacyjnym. Jedno posiedzenie Zarzqdu odbylo si�
wsp6lnie z przedstawicielami Zarzqdu Gl6wnego PTH i niekt6rych Oddzial6w
Slqskich i poswi�cone bylo sprawie reaktywowania Oddzial6w w GOP (B�dzin,
Bytom, Gliwice, Zabrze), z kt6rych ostatnio udalo si� ozywic jedynie oddzial za
brzanski. W grudniu 1966 r. odbylo si� zebranie z udzialem przedstawicieli Cie
szyna i Cz�stochowy poswi�cone sprawie koordynacji dzialalnosci PTH w woje
w6dztwie oraz perspektywie nawiqzania jeszcze blizszych kontakt6w z Dyrekcjq
Slqskiego Instytutu Naukowego w Katowicach.

C z e s l a w  K u b a s i k

SESJE POPULARNONAUKOWE Z OKAZJI 25-LECIA PPR 

W styczniu br. min�la 25 rocznica powstania Polskiej Partii Robotniczej. 
Z tej okazji odbyly si� na Dolnym Slqsku liczne spotkania �eteran6w ruchu ro
botniczego z mlodziezq i spoleczenstwem. Lektorzy Komitetu Wojew6dzkiego PZPR 
wyglosili ponad 100 odczyt6w poswi�conych okupacyjnej i powojennej dzialalnosci 
PPR. R6wniez i w systemie pracy lektorskiej i szkoleniowej takich organizacji, 
jak Zwiqzek Mlodziezy Socjalistycznej, Zwiqzek Mlodziezy Wiejskiej, Zwiclzek 
Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Towarzystwo 
Wiedzy Powszech�ej, popularyzacja idei, mysli i czyn6w PPR zn?lazla nalezne 
miejsce. 

Z inicjatywy Lektoratu Komitetu Wojew6dzkiego PZPR zarzqdy wojew6dzkie 
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich zor
ganizowaly sesje popularnonaukowe we Wroclawiu (2), w . powiecie wroclawskim, 
w Klodzku, Olesnicy, Srodzie Slqskiej, Walbrzychu, Jeleniej G6rze i Legnicy. 

Na program sesji zlozyly si� referaty przygotowane przez pracownik6w na
ukowych Uniwersytetu Wroclawskiego i lektor6w KW PZPR, a poswi�cone po
wstaniu i dzialalnosci PPR do 1945 r. ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem koncepcji 
odzyskania ziem polskich nad Odn4-Nysq i Baltykiem (referaty na ten temat przy
gotowali: doc. dr Marian Orzechowski, dr Adam Basak, oraz dr Krystyn Matwi
jowski) oraz dzialalnosci · PPR na Dolnym Slqsku w latach 1945-1948 (referaty 
na ten temat przygotowali: dr Karo! Fiedor, dr Bronislaw Pasierb· i mgr Tadeusz 
Kaletyn). Ponadto w niekt6rych powiatach (m. in. w Klodzku i w Jeleniej G6rze) 
przygotowano regionalne referaty dotyczqce dzialalnosci PPR w pierwszych latach 
po wojnie. 
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Organizacja sesji byla bardzo sprawna. PrzeciE:tnie uczestniczylo w kazdej 
z nich okolo 100 os6b. Najliczniejsze grupy stanowili byli dzialacze PPR, wete
rani ruchu robotniczego oraz nauczyciele i mlodziez. Taki sklad uczestnik6w za
decydowal o kierunkach dyskusji na sesjach. Byly to najcz�sciej wspomnienia 
dzialaczy o trudnych poczcttkach budowy wladzy ludowej w r6znych regionach 
naszego wojew6dztwa, o nielicznych grupkach pionier6w peperowc6w. 

Niekt6re sesje byly ilustrowane filmami o tematyce zwictzanej z PPR (np. 
w Jeleniej G6rze, Legnicy) i montazami poetyckimi (Walbrzych). Aczkolwiek 
w dzialalnosci odczytowej i szkoleniowej Partii i w organizacji spolecznych tema

tyka PPR pozostaje nadal aktualna, to juz dzis mozna stwierdzic, ze sesje po
pularnonaukowe nalezy zaliczyc do udanych form popularyzowania idei i dzialal
nosci PPR-u. 

Wa c l a w  P l u s k i e w i c z

OGÖLNOPOLSKIE SEMINARIDM STUDENCKICH KÖI:.. NAUKOWYCH 

HISTORYKÖW 

W dniach 20-21 IV 1967 r. odbylo si� we Wroclawiu, z inspiracji Komitetu 
Koordynacyjnego Studenckich K6l Naukowych Historyk6w przy Radzie Naczelnej 
ZSP, seminarium na temat: .,Ruch mlodziezowy w Polsee w latach 1945-1948". 
Gospodarzem bylo Kolo Naukowe Historyk6w przy Uniwersytecie Wroclawskim. 

W seminarium uczestniczyli studenci uniwersytet6w, WSNS, W AP, WSP oraz 
reprezentanci Zakladu Historii Partii i Og6lnopolskiego Komitetu Wsp6lpracy 
Organizacji Mlodziezowych. 

Referaty i komunikaty odczytane na seminarium przedstawily dzialalnosc nie
kt6rych wybranych organizacji mlodziezowych (ZWM, OM TUR, ZMW-G:runwald) 
w poszczeg6lnych miastach lub regionach. Om6wiono tendencje zjednoczeniowe 
ruchu mlodziezowego na Lubelszczyznie oraz aspekty post�powo-rewolucyjne 
ruchu og61nopolskiego. 

Zalozenia organizator6w byly nast�pujqce: 
przedstawienie udzialu ruchu mlodziezowego w budowie Polski powojennej; 
om6wienie integracji mlodziezy pochodzenia wiejskiego w organizacjach mlo-

dziezowych dzialajqcych gl6wnie w miastach; 
rozpatrzenie trudnosci i rozdzwi�k6w mi�dzy celami ruchu mlodziezowego 

a ich realizacj et; 
wykazanie wsp6lpracy regionalnych organizacji mlodziezowych; 
dokonanie oceny postawy mlodziezy dzialajqcej w ruchu oporu wobec ruchu 

mlodziezowego, jej stosunku do zadan tego ruchu, aktywnego w nim uczestnictwa 
lub przyczyn niewlctczania si� do niego; 

zasygnalizowani'e sprzecznosci fatniejqcych w ruchu mlodziezowym, a b�dct
cych odbiciem sytuacji panujqcej w spoleczenstwie polskim; 

wypr6bowanie i ocenienie stopnia opanowania przez mlodych historyk6w metod 
b,�.dawczych oraz umiej�tnosci poslugiwania si� nimi. 

Niestety, te tak szerokie zalozenia nie doczekaly si� podczas seminarium reali
zacji. Zlozylo si� na to wiele przyczyn. Mozna je podzielic na wynikle z winy 
organizator6w (Komitet Koordynacyjny Studenckich K6l Naukowych Historyk6w 
i Kalo Na�kowe Historyk6w przy Uniwersytecie Wroclawskim) oraz na niezalezne 
od nich. 
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Do pierwszych nalezalo niewywiqzanie si� niekt6rych osrodk6:w uniwersytec
kich z zobowiqzafi. aktywnego uczestnictwa w seminarium. Spowodowalo to za
w�zenie poruszanej tematyki, ograniczenie si� do kilku zaledwie teren6w (Dolny 
8l&sk, Lubelszczyzna, Warszawa, L6dz). Uniemozliwiona wi�c zostala pr6ba doko
nania konfrontacji dzialalnosci poszczeg61nych regionalnych organizacji mlodzie
zowych i wydobycia ich cech wsp61nych, og6lnie charakteryzujqcych ruch mlo
dziezowy. 

Istotn& slabq stron& wyst&piefi. byl dob6r tematyki. Referenci w wi�kszosci 
zdecydowali si� na przedstawienie monograficzne jakiejs organizacji, nie staraj&c 
si� dokonac rzeczy trudniejszej: przedstawienia caloksztaltu ruchu mlodziezowego. 
Win& samych autor6w zaprezentowanych prac bylo niedotrzymanie termin6w zglo
szefi. temat6w, co uniemozliwilo przygotowanie jesli nawet nie koreferat6w, to 
przynajmniej wytycznych do dyskusji nad referatami. 

W poszczeg61nych wyst&pieniach, a przede wszystkim w czasie dyskusji, pod
kreslano obiektywn& trudnosc przy opracowywaniu ruchu mlodziezowego w po
cz&tkowym okresie istnienia Polski Ludowej. Ma jq stanowic - zdani�m uczestni
k6w seminarium - znikoma baza zr�dlowa. Stalo si� to przyczynq rezygnacji nie
kt6rych k6l naukowych z wlasnego wystc1pienia we Wroclawiu. Wydaje si� jednak, 
ze postawa taka jest po cz�sci falszywa i stanowi wyl&cznie pretekst majqcy 
w jakims stopniu tlumaczyc . dane kolo naukowe z nieobecnosci na seminarium 
wroclawskim. Trudnosci 'ze znalezieniem materialu zr6dlowego mogly si� istotnie 
pojawic, ale nast�powalo to gl6wnie przy pracach podejmUjqcych opracowanie 
jednej organizacji, ograniczajqcych si� do niewielkiego terytorium lub przedstawia
jqcych w spos6b relacjonerski dzieje jednostkowej organizacji mlodziezowej. 
Mozna natomiast bylo podjc1c tematy, kt6re przedstawialyby ruch mlodziezowy 
w spos6b problemowy, przede wszystkim takie, kt6re pr6bowalyby wydobyc rol� 
i miejsce tego ruchu w spoleczefi.stwie polskim tamtych lat. Argumentem popiera
jqcym powyzsze rozwazania niech b�dzie fakt, iz juz w kwietniu 1964 r. na Zjezdzie 
Studenckich K6l Naukowych Historyk6w I w Chelmic, poruszajqcym problemy

okresu pocz&tkowego ·ksztaltowania si� wladzy ludowej w Polsee, przedstawiono m. 
in. kilka referat6w poswi�conych ruchowi mlodziezowemu. Omawialy one wlasnie 
znaczenie og6lnospoleczne organizacji mlodziezowych. Wyrazilo si� to juz w te
matach tych referat6w, kt6re m6wily o roli ZWM w. realizacji hasla „Walka, Nauka,

Praca" i w ksztaltowaniu nowych form spoleczno-ustrojowych oraz wladzy lt:1do
wej w Polsee w latach 1944-1948, a takze przedstawialy wzajemne stosunki mi�dzy 
organizacjami mlodziezowymi. 

Nie si�gajc1c nawet tak daleko, mozna i z seminarium wroclawskiego przy
toczyc przykladowo wystqpienie traktujqce problernowo ruch mlodziezowy, ale 
niestety, przygotowane nie przez studenta, lecz pracownika naukowego (G. Sla
hek - ZHP). 

Innq sprawq, kt6ra takze nie zostala zrealizowana po mysli organizat0r6w, 
byl - spowodowany r6znymi przyczynami - brak na seminarium wystqpien by
lych dzialaczy ruchu mlodziezowego, wlasnie z omawianego okresu. Glosy tych 
dzialaczy umozliwilyby odtworzenie, chociazby w cz�sci, atmosfery tarntych lat, 
klimatu, w jakim przyszlo powstawac i dzialac organizacjom w trud1 ych, nie usta
bil.izowanych latach powojennych. Pozwolilyby one uwolnic si� od cictzqcego nad 
historykiem balastu dystansu dziejowego i wyni.kajc1cej z tego falszywej oceny 
przeszlosci. 

Par� sl6w nalezy poswi�cic tematowi seminarium. Potraktowanie go przez 
uczestnik6w wykazalo niebezpieczenstwo faktu bardzo rozpowszechnionego wsT6d 



446 Kronika naukowa 

historyk6w, a polegahicego na nieuznawaniu okres6w niezbyt od nas odleglych 
czasowo za histori� sensu stricto lub wr�cz na ich lekcewazeniu. Seminarium 
wroclawskie stanowilo wi�c ()dbicie tego malego, w stosunku do znaczenia, zainte
resowania niedawmi przeszlosciq. 

Fakt powyzszy moze byc zatem odpowiedziq na nasuwajqce si� pytanie o ce
lowosc odbywania takich seminari6w, jak wroclawskie. Mozna tylko wyrazic na
dziej�, ze cz�stsze spotkania przedstawicieli studenckich k6l naukowych historyk6w, 
poswi�cone wlasnie historii najnowszej, pozwolq usunqc te wszystkie niedociqgni�� 
cia, kt6re staly si� udzialem seminarium wroclawskiego. 

Na koniec nalezaloby przedstawic aktualnq sytuacj� w studenckim ruchu na
ukowym historyk6w. Rzucajq si� tu w oczy dwie sprawy. Dysproporcje w aktyw
nosci poszczeg61nych osrodk6w, nie zwüizane bynajmniej z ich liczebnosciq, a moze 
raczej z istnieniem jakiejs konkurencji, poniewaz chlubnie wyr6zniajl,\ si� tu uczel
nie lubelskie UMSC i KUL. Druga sprawa to brak ciqg�osci tego ruchu, kt6ry po 
okresie bujnego rozwoju do roku 1963/64 dokonuje obecnie prob odnowienia tych 
tradycji i wydaje si�, ze kroczy ku teµiu po dobrej drodze. 
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