
PRZEDMOWA

Tom niniejszy zawiera m ateriały  sesji naukow ej, k tóra odbyła się 
w  Łodzi w  dniach 24 i 25 X 1980 r. z in icjatyw y Insty tu tu  H istorii Uni
w ersy te tu  Łódzkiego i Insty tu tu  Historii U niw ersytetu M arii Curie-Skło- 
dowskiej w  Lublinie. O rganizatorem  był In terdyscyplinarny Zespół 
Naukowo-Badawczy Struktur i Przem ian Społecznych W si Polskiej 
XIX—XX w. kierow any przez prof, dr H elenę Brodowską. Przedmiot 
obrad — zniesienie poddaństw a chłopów w  środkow ej Polsce — mieści 
się w  cyklu tem atycznym, zapoczątkow anym  w  grudniu 1976 r. przez 
m iędzyśrodow iskową konferencję o  tradycji i nowoczesności w  życiu 
wsi w  przem ysłowym  regionie środkow ej Polski; była to robocza próba 
postaw ienia problem u w pływ u industrializacji kapitalistycznej na struk
turę społeczną, gospodarkę, ku lturę m aterialną i duchową, a  także św ia
domość klasow ą wsi. W  niedalekiej przyszłości przew idyw ana jest ko
lejna wym iana doświadczeń i poglądów  na tem at sam orządu w iejskiego 
po reformie uwłaszczeniow ej i w  dw udziestoleciu m iędzywojennym . 
Spotkania takie m ają służyć podsum ow aniu dotychczasow ego stanu  
wiedzy, przedstaw ieniu wiyników nowych badań własnych, dyskusji nad 
teoretycznym i założeniami poszukiw ań badawczych. Istotny w ydaje się 
przy tym udział specjalistów  nie tylko z różnych ośrodków  uniw ersy
teckich i pozauniw ersyteckich, ale też z różnych dyscyplin pokrew nych 
historii (etnografia, historia praw a, archiwoznawstwo, geografia itd.).

Prezentow ane obecnie m ateriały  koncentru ją się w  zasadzie na roli 
likwidacji zależności osobistej chłopów w  dziejach wsi w kraczającej 
w epokę kapitalizmu. A utorów  referatów , kom unikatów  i w ystąpień dys
kusyjnych  interesow ała przede wszystkim  specyfika zniesienia poddań
stw a na obszarze Księstwa W arszawskiego, k tó ry  w  znacznej części 
w szedł w  obręb Królestwa Polskiego. Istotnym  w yróżnikiem  tej specy
fiki było utrzym anie ren ty  feudalnej skutkiem  stw orzenia adm inistracyj
nych paliatyw ów  feudalnego zw ierzchnictwa dominialnego (powierze
nia dziedzicom władzy w ójta gm iny jako najniższego ogniw a adm ini



stracji, stosow anie .przez władze różnorodnych form przym usu — po
m ocy wojskowej, egzekucji sądowydh i adm inistracyjnych itd.). W szy
stko to uniem ożliwiało chłopom korzystanie w pełni z praw  cywil
nych, a zwłaszcza z zagw arantow anej form alnie przez burżuazyjny Ko
deks Napoleona możności legalnego zrzucenia przym usu robocizny.

Drugi nurt zainteresow ań to w pływ  likw idacji poddaństw a na po
glądy społeczno-polityczne szlachty, usilnie dążącej do częściowej przy
najm niej restytucji swego władztwa dom inialnego, na  kształtow anie się 
świadomości klasow ej i narodow ej chłopów, na charakter nowych kon
fliktów społecznych i rozwój kultury ludowej. Z kom unikatów  w ygło
szonych na sesji redakcja nie otrzym ała tekstu  na tem at problem atyki 
zniesienia poddaństw a w m ateriałach kw erendy archiw alnej przepro
wadzonej z inicjatyw y Archiwum  Głównego A kt Dawnych (Grzegorz 
Bartnik).

Zarówno referaty  i kom unikaty, jak i dyskusja dostarczyły, jak się 
zdaje, w iele m ateriału  do refleksji. Zarazem jednak  uświadomiły, jak 
dużo spraw  wym aga dalszych studiów  źródłowych. W ym ienić tu mo
żna m. in.: rozwój świadomości społecznej różnych grup ludności w iej
skiej (i to w  różnych okresach), dzieje ziem iańskiej myśli społeczno-po
litycznej, kulisy w pływ u ziem iaństwa — pośredniego i bezpośrednie
go — na decyzje prawodawcze. Należałoby też w  większym  stopniu 
zająć się zróżnicowaniem sytuacji ekonom icznej i praw nej chłopów 
w różnych kategoriach dóbr (w naw iązaniu do m ateriałów  przedsta
wionych na sesji naukow ej w  Radomiu, odbytej w  1971 r. z okazji 
jubileuszu 50-lecia Archiwum  Państwowego). Ponownej analizy wym a
ga rozważany niegdyś m. in. przez Jana Rutkowskiego i W itolda Kulę 
problem  istoty poddaństw a i jego  odm iennych form w Rzeczypospoli
tej przedrozbiorow ej i potem w trzech zaborach. W iąże się z tym ko
nieczność zastanow ienia się nad prawidłowościam i (czy raczej niepra
widłowościami, skoro weźm iemy jako punkt odniesienia m odele rozwi
niętej ekonom iki feudalnej i kapitalistycznej) okresu  przejściow ego 
m iędzy formacjami, nad którym  swego czasu wyw ołał dyskusję Andrzej 
Grodek. Kwestia tych prawidłowości (ale nie ty lko w sferze ekonom i
ki!) ma dla nas doniosłe znaczenie ze względu na dewiacje spowodowa
ne nie tylko przez przynależność do określonego regionu społeczno-go- 
spodarczego Europy, ale i przez brak swobody w decydow aniu o k ie
runku rozw oju (brak w łasnego państw a narodow ego i zależność od 
trzech odm iennych system ów  państwowych).
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