
znacznie więcej obiecujące, niż daje tekst odpowiednich artykułów, tu i ówdzie ba- 
łamuctwa faktograficzni lub wątpliwe oceny, wąska na ogół podstawa materia
łowa poszczególnych przyczynków, ich strona j ęzy ko wo-sty li styczna budzi nieraz 
dużo wątpliwości). Trzeba tu mimo wszystko przypomnieć stary truizm, że jakość 
często traci przez ilość, że „szturmowsz'czyzna“ jest zjawiskiem niepożądanym, szcze
gólnie w nauce.

H.

J. G o l d b e r g ,  STOSUNKI AGRARNE W MIASTACH ZIEMI WIELUŃSKIEJ 
W DRUGIEJ POŁOWIE XVII I W XVIII WIEKU, Łódź 1960, s. 231.

Celem powyższej pracy jest „przedstawienie stosunków rolnych, jakie istniały 
w miastach Wieluńszczyzny w drugiej połowie XVII i XVIII w. Sprawy wsi miej
skich uwzględnione zostały tylko w tych wypadkach, kiedy bezpośrednio wiązały 
się z zagadnieniami dotyczącymi mieszczan-rolników. Struktura ekonomiczna i agra- 
ryzacja miast omówione zostały jedynie w zarysie, jako elementy niezbędne do 
szerszego wyjaśnienia głównej problematyki rozprawy“ (s. 12). Problematyka ta 
nie znalazła dotychczas pełniejszego omówienia w naszej historiografii. Wykorzy
stanie licznych materiałów źródłowych, rękopiśmiennych i drukowanych pozwoliło 
Autorowi na ustalenie pewnych typowych cech rozwoju miast ziemi wieluńskiej. 
W pracy poruszono też szereg zagadnień dotyczących bezpośrednio historii Śląska. 
Sąsiedztwo omawianego terenti ze Śląskiem pozwoliło Autorowi na poczynienie 
spostrzeżeń, opartych niekiedy na nowych materiałach archiwalnych, dotyczących 
wzajemnego oddziaływania obu jednostek terytorialnych. Odnosi się to zwłaszcza 
do stosunków gospodarczych. Dla bardziej rozwiniętego pod względem gospodar
czym Śląska stała się Wieluńszczyzna terenem, z którego m. in. sprowadzano pro
dukty żywnościowe (s. 23—24, 114) oraz surowce, jak np. rudę żelaza (s. 63—64). 
Również ludność jej znajdowała niekiedy zatrudnienie w śląskich zakładach prze
mysłowych (s. 64, 67). W pracy znajdujemy też dane odnośnie do wpływu Śląska na 
rozwój miast ziemi wieluńskiej (s. 83, 92), rzemiosła (s. 109), materiały świadczące 
o sprowadzaniu ze Śląska narzędzi rolniczych (s. 147), dane o zbiegostwie chłopów 
(s. 38, 118) i szereg innych.

Przytaczając niektóre dane dotyczące rozwoju przemysłu na Śląsku w drugiej 
połowie XVIII w., Autor mylnie zaznaczył, powołując się na Generalne tabele sta
tystyczne Śląska 1787 roku, że czynnych było wtedy na Śląsku 59 różnych manufak
tur (s. 64), gdyż powyższa liczba odnosi się jedynie do części manufaktur śląskich.
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