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Omawiane wyżej prace różnią się bardzo swym charakterem. Ostatnia — to praca 
raczej publicystyczna, dwie pierwsze — to prace „zawodowych” historyków. Spośród 
nich artykuł Pieradzkiej ma jednak raczej charakter erudycyjny, praca Silnickiego — 
popularyzatorski. Wspomniane prace różni również i marka wydawnicza. Silnicki, Brzo
stowski wydali je pod egidą Paxu, Pieradzka — Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszy
stkie trzy noszą niemniej pewne wspólne cechy, które pragnę tu na przykładzie wy
branych zagadnień uwypuklić.

Pierwsze z tych zagadnień to ocena postaci Włodkowica. Poświęca jej swoją pracę 
w całości Brzostowski, epizodycznie porusza ją Silnicki.

Obaj autorzy oparli się przede wszystkim na literaturze. Czytelnika uderza jednak 
specjalny jej dobór. Przeważają pozycje historyków dawniejszych, takich jak Fijałek, 
Umiński, Abraham czy Morawski. Całkowicie brak prac nowszych czy to zajmujących 
się problemami społecznymi, czy oceną sytuacji gospodarczej tego okresu1. Pozycje 
bardziej krytyczne: Krzyżanowskiego, Kolbuszewskiego, Tymienieckiego, Bartosa czy 
Maleczyńskiej wykorzystane są bardzo marginalnie i niewyczerpująco. Wydaje się, że 
należało je uwzględnić przynajmniej w sensie polemicznym. Wyżej ukazana baza źród
łowa musiała odbić się na jakości prac. Oba sądy o Włodkowicu (Silnicki'poświęca mu 
sporo miejsca przy omawianiu soboru w Konstancji) są mniej pełne i wnikliwe, niż 
spotykaliśmy je w literaturze starszej, niż ostatnio zrobił to Ehrlich. Szczególnie za
dziwia nas stosunek do tych spraw tak znanego i cenionego historyka, jak prof. Silnicki.

W pracy Brzostowskiego działalność naszego dekretysty rzucona jest na tło zna
nych faktów ogólnoeuropejskich. Sporo miejsca poświęca autor historii Krzyżaków, 
schizmie kościelnej, opisywaniu stosunków w czasie soboru. Włodkowic potraktowany 
jest przede wszystkim jako dyplomata. Zasługą Brzostowskiego jest danie obszernych 
wyjątków z traktatów mistrza Pawła w tłumaczeniu polskim. Pozwala to szerokim 
kręgom czytelników na samodzielne korzystanie z tekstów, a bardziej krytycznym po
zwala na wysnucie własnego sądu. Brzostowski jednak stanowczo za mało omówił przy
toczone partie pism, za mało wyciągnął z nich wniosków. Obaj wymienieni autorzy 
swoiście przedstawiają stosunek papiestwa do sprawy Falkenberga. Przytoczone przez 
nich fakty i argumenty nie zawsze świadczą o prawdziwym stanowisku Marcina V 
wobec polsko-krzyżackiego sporu. Autorzy nie wzięli pod uwagę nawet ogólnie znanej
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relacji Długosza 2 *, który nie może być chyba posądzony o antypapieskie tendencje. 
Za zasługę należy autorom poczytać uziianie słuszności apelacji polskiej do soboru’ 
Brzostowski wbrew twierdzeniu Długosza4 wysuwa nawet hipotezę, że we wnoszeniu 
apelacji brali udział posłowie duchowni5 *.

I Brzostowski, i Silnicki nie doceniają jednak Włodkowica jako krytyka stosunków 
kościelnych. Pierwszy z nich zagadnieniu temu poświęcił 6 stron (na 156 istniejących), 
jednak omówił tylko traktat De annatis, a i tu ograniczył się jedynie do przedstawie
nia ogólnej jego treści, bez wysunięcia jakiegoś samodzielnego sądu. Brzostowski zdecy
dowanie odrzuca twierdzenie Bartosa o autorstwie Włodkowica co do Speculum aure
um, zapowiadając zabranie jeszcze na ten temat głosu0. Silnicki nawet o istnieniu 
De annatis wspomina tylko w przypiskach. W porównaniu z literaturą wcześniejszą 
jest to niewątpliwie krok wstecz7 8.

Trudne już chyba dzisiaj jest do przyjęcia przedstawienie przez autorów wpływów, 
jakie ukształtowały Włodkowica. Brzostowski, określając stosunek Włodkowica do 
współżycia chrześcijan z poganami i schizmatykami, uzależnia jego poglądy jedynie 
od stanowiska w tej sprawie autorytetów kościelnych — św. Bernardyna i Tomasza 
z Akwinu oraz od Dekretu Gracjana. Wyciągając ostateczne wnioski autor stwierdza, że 
„Włodkowic nie głosił w zasadzie nowych idei, a tylko przedstawiał rzeczy z dawna 
wszystkim znane, zasługą jednak polskiego ambasadora było przypomnienie i zgrupo
wanie w całości zasad rozproszonych w ustawach i komentarzach"0. Podobnie stawia 
zagadnienie Silnicki. Według niego zasadę o wojnie sprawiedliwej przyjął Włodkowic 
z tez św. Augustyna i innych pisarzy średniowiecznych9. Oczywiście, że istnienia tych 
czy innych haseł w dawniejszej literaturze kościelnej nie można zaprzeczać. Autorzy 
bronią się jednak niesłusznie przed uznaniem jakiegokolwiek wpływu środowiska ro
dzimego. Wydaje się jednak, że istotnym czynnikiem, jaki wywołał wystąpienie Włod
kowica, było tu własne środowisko. Sprawę krzyżacką, stosunek kurii do Polski i fis
kalizm papieski w kraju znamy z własnego doświadczenia. We Włodkowicu widzieć 
trzeba w pierwszej linii przedstawiciela budzącej się śmiałej i krytycznej rodzimej 
myśli polskiej.

Nasza cała dotychczasowa literatura, nie wyłączając prac omawianych i wspomnia
nego już studium Ehrlicha, sprawę tę prawie całkowicie pomijała. Poruszył ją częścio
wo w recenzji pracy Ehrlicha Piekarczyk inicjując dyskusję10. Biorąc w niej udział 
chciałabym wypowiedzieć swój sąd o ewentualnych wpływach, które kształtowały 
myśl Włodkowica.

Nie ulega wątpliwości, że miarą postępowości dla poszczególnych jednostek z pierw
szej połowy XV w. będzie ich stosunek do ruchu husyckiego. Działalność Włodkowica 
nosi przynajmniej częściowo cechy świadczące o jego sympatyzowaniu z nauką Husa. 
Po raz pierwszy z nowymi prądami zetknął się Paweł w Pradze w czasie swoich studiów. 
Tam wszedł w krąg ówczesnych, w stosunku do kościoła reformistycznych, dążeń czes

2 J. D ł u g o s z ,  Opera Omnia, t. V, s. 195.
:{ B r z o s t o w s k i ,  praca rec, s. 142—143, S i l n i c k i ,  praca rec., s. 172—173.
4 D ł u g o s z ,  ioc. cii.
5 B r z o s t o w s k i ,  praca rec., s. 142.
0 Ibid., s. 161, przyp. 4.
7 Por. choćby nie wykorzystane przez autorów zdanie cytowanego przez nich 
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kich, tam poznał Husa. Po raz drugi spotkał się z nim w Konstancji. Sam Hus mówił
0 swoich kontaktach z Włodkowicem, o odwiedzeniu go przez polskiego doktora 
w więzieniu11. W stosunku do kościoła Hus reprezentował herezję miast12. Włodkowic 
nie był tak radykalny. Zwłaszcza jeśli przypiszemy mu, za przekonującą analizą 
Bartosa, autorstwo Speculum aureum, Włodkowic staje w szeregach najostrzejszych 
krytyków kurii, jacy występowali na przełomie XIV i XV w., dystansując pod tym 
względem głośnego Mateusza z Krakowa.

Może bardziej jeszcze niż stosunek do kurii rzymskiej zbliżało Husa i Włodkowica 
zagadnienie narodowościowe. Wszak pod tym względem sytuacja w obu krajach była 
podobna, obu zagrażało niebezpieczeństwo ze strony feudałów niemieckich. Włodkowic 
reprezentował i doskonale odtwarzał w swoich traktatach nastroje drobniejszej szlachty
1 polskiego mieszczaństwa wobec Krzyżaków. W tejże Konstancji, gdzie Hus tak mocno
głosił krzywdę, jaka od Niemców Czechy spotyka1", Paweł demaskował Krzyżaków jako 
obłudników niosących bezprawie i z całym naciskiem stwierdzał prawo każdego narodu 
do swojej ziemi. ,

Pewne pokrewieństwo myśli istnieje także między Pawłem a uczniem Husa, Hie
ronimem z Pragi. Ten ostatni w r. 1413 odbył podróż na Litwę i Ruś, skąd wyniósł entu
zjastyczny stosunek do poznanego kraju i jego religii. Było to jednym z głównych za
rzutów, jakie mu stawiano w Konstancji14. W tejże Konstancji Paweł zabrał głos 
w sprawie pogan i schizmatyków oskarżając Krzyżaków o zabójstwo księży schizma- 
tyckich na Rusi i Litwie15. ,

W latach 1414—1415 Włodkowic był rektorem Uniwersytetu Krakowskiego, który 
w pierwszej 'ćwierci XV w. odznaczał się jeszcze względną postępowością. Paweł musiał 
obracać się w atmosferze tego postępu. Stanowisko Włodkowica nie było na tyle ra
dykalne, by go można było zaliczyć do grona oskarżonych o herezję: Henryka z Brze
gu, Jana Jelitko czy Gałkę. Unikał przede wszystkim poruszania zagadnień dogmatycz
nych, tym niemniej na podstawie wystąpień Włodkowica trzeba przyjąć, że był stosun
kowo bliski wspomnianego grona, że to, co było w jego pismach najbardziej postępo
we, kształtowało się nie pod wpływem' oficjalnej nauki Kościoła, ale wbrew niej. 
Takich jednak wniosków z działalności Włodkowica nie wyciągnął ani Brzostowski, ani 
Silnicki. Obaj autorzy usiłują wbrew prawdzie historycznej „ocalić" rektora Pawła dla 
większej chwały katolicyzmu.

Jak zaznaczyliśmy wyżej, Silnicki porusza sprawę Włodkowica jedynie ubocznie, 
a zasadniczym tematem jego pracy jest ocena postawy i działalności arcybiskupa 
Mikołaja Trąby. Trąba w dziejach Polski Jagiellońskiej odegrał niemałą rolę i ocena jej 
jest niewątpliwie potrzebna. ,

Trąba bardzo wcześnie wszedł w krąg ludzi pozostających w służbie królewskiej. 
Dowodzi tego poselstwo do Rzymu w sprawie unieważnienia związku Jadwigi z Wil
helmem. W tych latach Trąba to niewątpliwie sługa polityki królewskiej, reprezentują
cej względnie postępowe elementy feudalne. Bardzo słusznie uwypuklił Silnicki sto
sunek Trąby do Krzyżaków w czasie Grunwaldu i wojny głodowej, jego przejawiającą 
się na każdym kroku zdecydowaną wolę walki. Wiemy przecież, że wśród ówczesnych 
wielmożów polskich stosunek do wojny z Zakonem nie zawsze był jednolity i pozy-

11 J. Ma č e k ,  Husitské národní hnutí, Praga 1952.
12 Por. art. A. S. Za s a n ó w  e j, Socjalno-politiczeskije i nacjonalnyje trebowanija 

w recenzji Jana Gusa. „Institut Słowianowiedzenija", nr 9 Moskwa 1952; J. Ma č e k ,  
op. cit.

1:J Ruch husycki w Polsce, Wrocław 1953, s. 40, nr 27.
14 Akt oskarżenia Hieronima przez sobór, por. E. Ha r dt ,  Magnum Constantiense

concilium, t. IV, 1700, s. 677—680. ,
15 Z’ zarzutów Falkenberga (Ruch husycki w Polsce, s. 42—44, nr 29).



tywny. Na specjalną uwagę zasługuje również stanowisko Trąby pod Malborgiem 
w 1410 r. Słusznie autor pracy wykorzystał tu relację Długosza głoszącą, że podkancle- 
izy Trąba należał do zwolenników oblegania stolicy Zakonu aż do pełnego zwycię
stwa1“. Wielkie usługi swemu krajowi oddał również arcybiskup Trąba stojąc na czele 
delegacji polskiej na sobór w Konstancji. Całkowicie zgadzamy się z Autorem, który 
pisze, że Trąba bronił cały czas interesów Polski w sporze krzyżackim, że solidaryzo
wał się z resztą delegacji w posunięciach wobec Marcina V17.

W sz y stk ie  p rzy to czon e  w y że j fak ty  św iad czą  n iew ątp liw ie  o p atrio ty czn e j p o sta 
w ie a rc y b isk u p a . Z eb ran ie  i p o d k re śle n ie  ich  je s t  z a słu g ą  S iln ick ie g o  i z a le tą  je g o  
p racy .

Równocześnie jednak przy omawianiu tych właśnie faktów Silnicki traktuje Trąbę 
niejako ponadczasowo i ponadklasowo — chciałoby się powiedzieć, wyłącznie jako 
sługę Kościoła. Zna dobrze jego plebejskie pochodzenie z mieszczańskiego konkubi
natu księżego. Zagadnienie jednak, że nie tyle suknia duchowna co właśnie środo
wisko rodzinne matki mogło stanowić o genezie monarchistycznych i antykrzyżackich 
poglądów arcybiskupa, w ogóle uchodzi jego uwagi. Z drugiej strony należy pamię
tać, że postawa Trąby nosi, co jest zresztą zupełnie zrozumiałe w związku ze stanowi
skiem w hierarchii kościelnej, które z czasem zajął, wiele elementów ideologii możno- 
wdadczej.

Słusznie stwierdza Silnicki, że Trąba poparty w służbie królewskiej przez mało
polskich wielmożów stał w kręgu polityki ekspansji na wschód18. Chodzi jednak nie 
tylko o stwierdzenie, ale o słuszną ocenę faktu. Jak wiemy, możnowładztwu zależało nie 
tylko na samym schrystianizowaniu Litwy, co szeroko przedstawia nam Autor19, ale 
na opanowaniu terenów wschodnich — schrystianizowanie było tylko środkiem. Z przy
wilejów zdobywania majątków na Wołyniu skorzystał Trąba, jak podaje Silnicki, już 
w r. 1404, sadowiąc się w okolicach Krasnegostawu. Autor zalicza to również bez wa
hania do jego zasług: „Widzimy więc naszego Mikołaja jako nowego obywatela Chełm
szczyzny, równocześnie w roli budowniczego kościoła i organizatora parafii, jak też 
kolonizatora Kresów" ‘20. Tego rodzaju gloryfikację kolonizatorów „kresów" dzisiejsza 
nauka polska pozostawiła już za sobą.

Pozornie nie związany z tematyką poprzednich prac jest szkic Pieradzkiej. Autor
ka postawiła sobie za cel wykazanie stanowiska feudałów śląskich wobec problemów 
dotyczących Polski w ostatnim dziesięcioleciu XIV w. i w czasie pierwszej fali husy- 
tyzmu, jaka ogarnęła Polskę w latach 1420—1423. Główną tezą artykułu jest twierdze
nie, że planowana agresja przeciwko państwu polskiemu w tych czasach była wyłącz
nie dziełem Zygmunta Luksemburczyka, zainteresowanego w osłabieniu politycznym 
i terytorialnym jagiellońskiego państwa. Książęta śląscy byli tylko narzędziem prze
wrotnego króla Czech i Węgier, rola ich ograniczała się „jedynie do pośrednictwa", 
byli figurantami „zmuszanymi do występowania przy boku suwerena". Pieradzka uwa
ża, że drugi projekt rozbiorowy z r. 1423, w którym, jak przyznaje, brali czynny udział 
■ feudałowie śląscy, posiada mniejsze znaczenie niż projekt z r. 1393, ze względu na 
ogólną sytuację polityczną.

Zgadzam się w zupełności z autorką w przedstawieniu sytuacji politycznej na 
Śląsku w latach 1404—142021 i z podziałem feudałów śląskich na dwa obozy, niejedna- 10 * * * * *

10 S i l n i c k i ,  praca rec., s. 79.
17 Ibid., s. 171.
18 Ibid., s. 36.
19 Ibid., s. 53—58.
29 Ibid., s. 29.
21 P i e r a d z k a ,  praca rec., s. 23—24.



kowo ustosunkowane do husytyzmu. Zasługą Autorki jest wykazanie wątpliwej war
tości przekazu Długosza o rzekomych zasługach Oleśnickiego wobec sprawy śląskiej 
w r. 1421. Pieradzka powołuje się na brak innych wiadomości o tej sprawie poza 
relacją naszego kronikarza, a także przypomina, że na zjeździe kieżmarskim w dwa 
lata później, który był przecież zwycięstwem obozu możnowładczego, nie było mowy 
o Śląsku. Gdyby pertraktacje dotyczące Śląska w 1421 r. między Oleśnickim a Luksem- 
burczykiem istniały i były realne, milczenie w Kieżmarku na ten temat byłoby 
niemożliwe22. Następnie przedstawia Pieradzka politykę obozu prohusyckiego w Pol
sce, wyraźnie odłączając od niej całą działalność czynników litewskich. Z kolei przed
stawia projekt rozbioru Polski z r. 1423. Autorka jest zdania, że wystawcą dokumentu 
był Zygmunt, niektórzy feudałowie śląscy umieszczeni zostali na końcu, jedynie jako 
polityczni zwolennicy Luksemburczyka, reszta — „zmuszeni lub nastraszeniem nakło
nieni do udziału w sojuszu"23. Na dowód, jak bardzo nieszczery i wymuszony był 
udział feudałów śląskich w koalieji antypolskiej, przytacza Autorka fakt zbliżenia 
się książąt do Polski już w rok po Kieżmarku i pokorne apelowanie tychże do łask Ja 
giełły. Głównym celem, na którego uregulowanie liczyli feudałowie śląscy, była nadzie
ja uzyskania od Polski pomocy przeciw husytom.

Czy można rzeczywiście przyjąć, jak twierdzi Pieradzka, że książęta zostali do 
udziału w tej koalicji namówieni czy zmuszeni? Twierdzeniu takiemu przeczy ówczesny 
układ sił politycznych. W latach 1420—1423 dwór polski, na którym biorą czasowo 
górę elementy prohusyckie, podtrzymuje związki z prawym odłamem husytów. Rodzą 
się projekty przyjęcia korony czeskiej przez Jagiełłę lub Witolda. Jest to niewątpliwa 
dywersja w stosunku do husyckich mas ludowych, ale książęta śląscy pełni lęku
0 swoje klasowe interesy nie chcą nawet z tym kierunkiem współdziałać, ani mu sprzy
jać. Sprzymierzeńcem ich w tym czasie jest polskie antyhusycko-katolickie możno
władztwo dążące do porozumienia z Zygmuntem Luksemburczykiem, któremu feuda
łowie śląscy nie tylko podlegają i sprzyjają, ale jak najofiarniej pomagają w walce ze 
wspólnym „husyckim wrogiem". Postawa ich jest tu wyraźnie sprzeczna z interesem 
narodowości polskiej. Stosunek feudałów śląskich do Jagiełły, dworu krakowskiego
1 Polski, jak słusznie zaznaczyła i uzasadniła Pieradzka, zmienia się po Kieżmarku. Wy
daje się jednak, że w grę wchodziła tu nie tyle nadzieja na pomoc i obronę Śląska24, 
ile zmiana oficjalnej polityki państwa polskiego, które włączyło się do obozu anty- 
husyckiego a proluksemburskiego.

Tak według mnie należy rozumieć stosunek feudałów śląskich do Polski w tym 
okresie. Rzekomej jednolicie patriotycznej linii ich postępowania nie da się w żaden 
sposób obronić.

W polityce antyhusyckiej brał czynny udział omawiany przez Silnickiego arcy
biskup Trąba. W r. 1420 za jego rządów i z pewnością przy wydatnej jego pomocy uka
zały się statuty zawierające m. in. 8 artykułów antyhusyckich. Czas powstania tych 
statutów to okres wytężonej walki Kościoła z narastającym husytyzmem polskim, 
w walce tej niemałą rolę musiał odegrać arcybiskup. W dwa lata później Trąba 
udał się wraz z delegacją proluksemburskich wielmożów na Węgry, by przygotować 
Kieżmark25. Dzieje się to w tym samym czasie, gdy względnie postępowi przedstawicie
le wyższego duchowieństwa, jak obaj Szafrańcowie i Jastrzębiec, znajdują się po stro

22 Ibid., s. 24.
23 Ibid., s. 25.
24 Ibid., s. 26.
2* D ł u g o s z ,  op. cit., V, s. 285.



nie polityki króla, a. niejednokrotnie sami ją prowadzą20. W porównaniu ze stanowis
kiem Trąby z lat poprzednich, kiedy reprezentując politykę mniejszych feudałów po
zostaje on w służbie królewskiej, lata husyckie przynoszą najwyraźniejsze uwstecz- 
nienie poglądów arcybiskupa i przerzucenie się jego do antypolskiego obozu wielkich 
feudałów. Tego jednak Silnicki w swej pracy znów nie uwzględnił, przedstawiając Trąbę 
z tego okresu tylko jako kodyfikatora praw kościelnych.

Wspólna cecha trzech omawianych prac — to omawianie działalności poszczegól
nych postaci czy grup w oderwaniu od aktualnej walki klasowej, ód aktualnej kon
kretnej sytuacji wywołanej nieraz właśnie takim czy innym przykładem jej natężenia. 
Powstanie husyckie stanowi tymczasem bardzo doniosły czynnik ułatwiający wydobycie 
tych właśnie klasowych, a nie tylko ogólnonarodowych elementów w polityce feu
dałów. Nie można oczywiście negować faktu, że w owym okresie, w pewnych kon
kretnych sytuacjach interes niektórych elementów feudalnych mógł w XIV czy XV w. 
nie stawać w sprzeczności z interesem całej narodowości polskiej, że mogli oni odgry
wać i odgrywali nieraz jeszcze względnie postępową rolę. Ale nie można zamazywać 
ich reakcyjnego, a zarazem sprzecznego z żywotnymi interesami narodowości polskiej 
stanowiska tam, gdzie ono się jawnie manifestuje. ,

Anna Lipska

B. Z i e n t a r a ,  DZIEJE MAŁOPOLSKIEGO HUTNICTWA ŻELAZNEGO XIV— 
—XVII W., PWN, Warszawa 1954, s. 304 +  mapa.

Potrzebna i ważna praca B. Zientary, stanowiąca jedno ze studiów wykonanych 
w ramach prac zespołowych zorganizowanych przez prof. M. Małowista, omawia krótko 
w poszczególnych rozdziałach, raczej jeszcze w ramach ogólnych wiadomości wstęp
nych (s. 33—47), początki hutnictwa żelaznego na ziemiach polskich i technikę hut
nictwa dymarkowego, a następnie znacznie szerzej (s. 47—167) będące już właści
wym tematem pracy polskie hutnictwo XIV—XVI w. Autor porusza tu technikę, roz
miary zakładów pracy, sytuację prawną kuźników i robotników kuźniczych, wreszcie 
rynki zbytu hutnictwa polskiego i problem obcej konkurencji. Ostatnia część pracy 
(s. 185—286) omawia walkę szlachty o opanowanie hutnictwa żelaznego, upadek dawne
go hutnictwa i rozwój przedsiębiorstw hutniczych w okresie pogłębienia poddaństwa — 
wszystko na tle szerokiego uwzględnienia wpływu wojen końca XVI i początku XVII w.

Oceniając omawianą pracę trzeba stwierdzić szerokie wykorzystanie przez Autora 
źródeł drukowanych, a również archiwalnych i literatury. Wskazane przez krytykę- 
pominięcie niektórych materiałów archiwalnych jest niemal nieuniknione w każdej 
pracy wykraczającej poza średniowiecze i każdej zagraża „niebezpieczeństwo istnie
nia materiału nie zbadanego przez Autora.

Poważniejszym brakiem mogącym odbić się na wnioskach syntetycznych jest świa
dome pominięcie przez Autora źródeł materialnych. ■

Wobec dotychczasowego stanu badań trudności były rzeczywiście nie do prze
zwyciężenia i z tej strony trzeba się jeszcze liczyć z niespodziankami. Wyzyskanie 
starej literatury technicznej i opisowej (Agricola, Biringuccio, Monardo, w przekładzie 
Jeremiasza Gesnera i in.) czy nawet pięknej (Rozdzienski, Winter) mającej jednak,

26 Ponowne wysłanie Korybutta 
husyckiego na Śląsku.

1 Por. recenzję J. P a z d u r a  
z. 1, s. 194 i n.).

do Czech w r. 1424, polityka w czasie powstania 

z omawianej pracy (Kwart. Hist. Kult. Mat., 195j ,



zwłaszcza w pierwszym wypadku, bardzo wartościowe wiadomości rzeczowe, uzupełnia 
poniekąd, ale tylko częściowo wspomnianą podstawową lukę2.

Silesiaków sensu stricto książka zawiera niewiele: przypomnienie ustępów do
tyczących Śląska w kilimu starodrukach, wyliczanie (tylko porównawcze, a więc nie 
obowiązujące Autora do kompletności) wzmianek o najstarszych kuźnicach śląskich, kil
ka uwag i spostrzeżeń o Rozdzienskim oraz tablica genealogiczna śląsko-małopolskich 
rodów kuźniczych — to prawie wszystko, co badacz historii Śląska znajdzie w omawia
nej pracy. Nie można mieć oczywiście o to najmniejszej pretensji do Autora piszące
go o hutnictwie małopolskim, że nie wyręczył historyków śląskich w ich zadaniach. 
Ale niewątpliwie obraa hutnictwa małopolskiego byłby pełniejszy, gdyby Autor i dla 
późniejszego rozwoju hutnictwa żelaznego w Małopolsce sięgnął po dane porównawcze 
z rozwoju sąsiedniej, choć odgrodzonej granicą polityczną, ale wciąż posiadającej 
dużo cech wspólnych z rozwojem innych ziem Polskich dzielnicy, jedynej zresztą, która 
po wyczerpaniu się rud darniowych (Wielkopolska) posiadała obok Małopolski natural
ne dane do rozwoju hutnictwa. Porównanie takie mogło wzbogacić książkę Zientary tym 
łatwiej, że, jak świadczą poprzednie jego publikacje3, stosunki śląskie nie są mu obce.

Jeżeli powyższą uwagę czynimy tylko dlatego, że książkę dobrą i bardzo warto
ściową chciałoby się widzieć jeszcze lepszą, to jednego jednak zagadnienia niepodobna 
pominąć bez uwag, tym razem rzeczywiście polemicznych. Mówiąc o rynku żelaznym 
Autor traktuje Śląsk na równi z innymi „krajami ościennymi", jak Węgry, Niemcy 
czy Szwecja, posuwa się tu tak daleko, że nawet konstatując bardzo ciekawe zja
wisko, że żelazo wywożone z Zagłębia Częstochowskiego na Śląsk wraca z powrotem 
na teren Korony w formie gotowych wyrobów i zestawiając to z analogiczną sytu
acją w dziedzinie wędrówek wełny i sukna stwierdza jedynie: „w tej sytuacji widać 
wyraźnie ekonomiczne uzależnienie Polski od przemysłu krajów ościennych4. Nie 
wchodząc tu w meritum sprawy, w jakim stopniu w ogóle ten sąd dla XVI w. byłby 
słuszny w sensie jakiejś polskiej specyfiki, wydaje się, że w odniesieniu do Śląska 
mamy tu do czynienia ze zjawiskiem jeszcze innym — z kształtowaniem się mimo 
granicy politycznej elementów ogólnonarodowego rynku obejmującego także Śląsk. 
Wskazywano już zresztą5 na ścisłą więź produkcyjną całości ziem polskich i Śląska 
w dobie Odrodzenia. Właśnie te elementy więzi ekonomicznej były podstawą polskiej 
kultury plebejskiej na Śląsku6 i odwrotnie, językowa wspólnota dużej części bezpo
średnich wytwórców dóbr materialnych, mas ludowych Korony i Śląska w dużym 
stopniu ułatwiała owe więzi, czego nie było w stosunku do innych „krajów ościennych".

2 Poza wykorzystanym przez Autora piśmiennictwem technicznym pewne szcze
góły porównawcze dla hut piętnastowiecznych mógł przynieść jeszcze m. in. Traktat 
über die Baukunst z r. 1464 pióra Filareto Averlino (Quellenschriften f. Kulturgeschich
te u. Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaisance, neue Folge, t. III) zawierający 
również opis kuźnicy i huty (op. cit., s. 470). Zwrócenie uwagi na ten ciekawy szczegół 
zawdzięczam kwerendzie wykonanej w swoim czasie do Historii Śląska  przez doc. Maria
na Haisiga. Zasługiwałyby nadto na zbadanie wrocławskie egzemplarze wydań Agri- 
coli i inne starodruki zawierające nieraz ciekawe współczesne dopiski rękopiśmienne 
natury technicznej.

3 Por. B. Z i e n t a r a ,  Ze studiów nad historią techniki polskiego hutnictwa że
laznego do XVII w. (Przegl. Hist, 1952).

4 Praca rec., s. 158, przyp. 36.
5 Por. K. M a l e c z y ń s k i ,  Rozwój Ziemi Śląskiej w epoce Odrodzenia. „Odro

dzenie w Polsce". Materiały Sesji Naukowej PAN 25—30 października 1953 r. I. Histo
ria, Warszawa 1955, s. 383.

6 Por. J. G i e r o w s k i ,  Mieszczaństwo polskie na Śląsku i jego walka o język 
i kulturę polską w XVII w. (Szkice z dziejów Śląska, wyd. 2, Warszawa 1955, s. 262 i n.).



Nie w bezpośrednim materiale śląskim leży jednak, jak podkreśliliśmy, znaczenie 
pracy Zientary dla badan nad historią naszej dzielnicy, lecz w materiale, który daje 
ta praca dla ogólnej charakterystyki procesu historycznego na ziemiach polskich w dobie 
Odrodzenia. Pod tym wzglądem omawiana książka daje podstawą do bardzo ważnych 
stwierdzeń. W świetle wyników badań Zientary, hutnictwo oparte na rękodzielniczej 
pracy kuźnika załamiije sią w swym rozwoju trwającym od XIV w. nie wcześniej jak 
u schyłku w. XVI. Od w. XIV, kiedy ogólny rozwój sił wytwórczych i rozrost miast 
wzmogły zapotrzebowania na produkty rolne, a wraz z postępem technicznym w rolnic
twie wzrósł popyt na narzędzia żelazne, odbywa się rozwój hutnictwa wspomnianego 
typu bez żadnych widocznych załamań ani kryzysów, a szczytowe jego formy, przy któ
rych może być stawiane pytanie co do ich ewentualnego wczesnokapitalistycznego 
charakteru, przypadają właśnie na wiek XVI. Wynik ten oparty na szczegółowych 
danych faktograficznych, których tak bardzo w syntezach naszych brakuje, jest ważny 
i ze względu na zagadnienie chronologii początków regresu w całości rozwoju gospo
darczego Polski, i ze względu na zagadnienie ewentualnego „kryzysu feudalizmu" 
także i w Polsce, w XIV czy XV w.

Wiąże się z tym drugi problem, który w pracy Zientary zyskuje naświetlenie, 
a mianowicie sprawa wczesnokapitalistycznych zadatków w życiu gospodarczym Polski, 
jej ewentualnego rozwoju w kierunku akumulacji pierwotnej. Autor słusznie podkreśla 
wyjątkowość, nawet w XVI w., dużych zakładów kuźniczych. Tym ostatnim jednak 
jest skłonny przyznać charakter manufaktury. Ďo zagadnienia tego podchodzi metodo
logicznie w zasadzie słusznie od strony podziału pracy, którego pojawienie się w kuź
nicach teoretycznie należałoby przyjąć i co do istnienia którego są pewne poszlaki 
w źródłach pisanych. Autor sam stwierdza, że rozmiary podziału pracy są w tych 
źródłach ogromnie trudne do uchwycenia. Tylko głębsza, na źródłach kultury material
nej oparta, znajomość samego procesu technologicznego pozwoliłaby stwierdzić, czy 
rzeczywiście w kuźnicach szesnastowiecznych istniała już kooperacja bodaj częściowo 
przypominająca taką, jaką np. opisuje Lenin dla rękodzieła okręgu pawłowskiego7. 
Pewien podział pracy (dowóz rudy, drzewa itd.) musiał istnieć już w bardzo dawnym, 
skromnym w swoim rodzaju hutnictwie, podobnie jak dokonywał się stopniowo w wielu 
warsztatach rzemieślniczych. Jak długo jednak nie było warunków do powstawania 
produkcji kapitalistycznej, podział ten prowadził tylko do dyferencjacji rzemiosła, 
do wyodrębnienia się jego nowych gałęzi organizujących się nadal w ramach gospodar
ki drobnotowarowej.

W świetle materiału zebranego przez Zientarę zjawisko wyodrębniania się nie
których czynności związanych z tąkiem pracy w osobne zawody występuje i w hut
nictwie żelaznym (węglarze), aczkolwiek' utrudnia je specyficzny charakter procesu 
technicznego. Niemniej podział pracy stanowi tylko jedną stronę zagadnienia, jedną 
cechę wczesnokapitalistycznej produkcji, której, jak żadnej pojedynczej cechy, abso
lutyzować nie można. Na wnioskach Autora zaciążył fakt, że rozważając charakter 
ekonomiczny przedsiębiorstw kuźniczych, rozważa go w oderwaniu od tego, co sam 
pisze o sytuacji prawnej kuźnika i sytuacji prawnej zatrudnionych przez niego sił 
roboczych. Otóż z własnych wywodów Autora wynika, że kuźnictwo mimo całej swej 
świetności nie może się jednak wyplątać z feudalnej organizacji pracy. Kuźnik nawet 
najsilniejszy ekonomicznie nie jest z zasady właścicielem podstawowego środka swej 
produkcji, jakim jest ziemia. Jeśli nawet sam nie eksploatuje jej górniczo zakupując 
surowiec, co jest rzadkie, pozostają jako niezbędne elementy jego pracy: sama nie
mała podstawa terytorialna warsztatu (wyjątkowo tylko kuźnice leżą na terenach

7 W. I. Leni n,  Rozwój kapitalizmu w Rosji, (Dzieła, t. III, Warszawa 1953, s.422).



miejskich), siła wodna i drzewo jako paliwo. Już to wplątuje go w stosunek feudalny 
do właściciela ziemi. Trwanie tego stosunku wyraża się w czynszu, w wielu wypadkach 
mieszanym: w naturze i w pieniądzach, a jeśli nawet kuźnik płaci wyłącznie czynsz 
pieniężny, to i taka sytuacja nie przybiera jeszcze charakteru wolnej, czysto kapita
listycznej dzierżawy ani nie prowadzi do własności kuźnicy, odwrotnie, właśnie ten 
feudalny charakter dzierżenia kuźnic umożliwia później opisywane przez Zientarę 
spychanie kuźników do rzędu pańszczyźnianych chłopów.

A teraz siła robocza kuźnic. Występowanie najmu w ich organizacji jest niewąt
pliwe. Autor widzi źródło sił najemnych w ludziach luźnych. Z drugiej strony wskazuje 
jednak na zagrodników osadzanych licznie właśnie przez owe najsilniejsze kuźnice 
i przyjmuje ich pracę pańszczyźnianą. Moim zdaniem, dla w. XVI wchodzi tu jednak 
w grę nie tyle pańszczyzna nieodpłatna (niewielkie działki zagrodników kuźniczych przy 
trudnej do pomyślenia w ich zawodzie pracy rękodzielniczej na własny rachunek nie 
dawały same możności utrzymania się), co najem przymusowy tak często stosowany do 
wszystkich zagrodników. W związku z tym trzeba się zapytać, ilu z owych najemników 
figurujących w rachunkach kuźnic jest rzeczywiście „wolnymi najmitami"8. Drugie 
bardzo ważne wydobyte przez Autora zjawisko, choć nie wzięte dostatecznie pod uwagę 
przy syntetycznych wnioskach, to częste popadanie najmity w feudalną zależność od 
kuźnika. Zadłużenie, kary wynikające z sądownictwa kuźnika nad jego robotnikami, 
zastrzeżone w wielu przywilejach kuźniczych, z których fiskalnego nacisku nie
podobna się najmicie wyplątać, chęć korzystania z zagrody będącej własnością kuźni
ka — wszystko to częściej, niż się na pierwszy rzut oka wydaje, wplątywało wolnego 
jakiś czas najmitę w położenie feudalnego chłopa9.

Trzeba przyznać, że Zientara spostrzegając te wszystkie zjawiska jest bardzo ostroż
ny w przyznawaniu kuźnicom charakteru zakładów kapitalistycznych. Ostrożność tę 
trzeba, jak się zdaje, posunąć jeszcze dalej. Kuźnica szesnastowieczna to komórka 
silnie powiązana z prostą gospodarką towarową, ale równocześnie wyraźnie jeszcze. 
tkwiąca w więzach feudalnej organizacji pracy. Dopiero dalszy, postępowy rozwój 
całości życia gospodarczego kraju mógł przynieść rozwój kuźnic ku kapitalistycz
nej manufakturze. Zamiast tego rozwoju przyszedł jednak, jak wiadomo, regres. Roz
dział omawianej pracy poświęcony wpływowi tego regresu na hutnictwo żelazne, 
a ilustrujący walkę szlachty z wolnymi kużnikami (jakże przypominającą wcześniejszą 
walkę z innymi pionierami gospodarki towarowo-pieniężnej na wsi — sołtysami) został 
uznany słusznie za „trwały wkład Autora do polskiej historiografii"10.

Ewa Maleczyńska

H. S a m s o n o w i c z ,  RZEMIOSŁO WIEJSKIE W POLSCE XIV—XVII w. PWN, 
Warszawa 1954, s. 248 +  1 mapa.

Ciekawa i cenna monografia H. Samsonowicza składa się poza rozdziałem wstęp
nym z dwóch części. We wstępie (s. 5—20) Autor precyzuje pojęcie rzemiosła wiejskie
go, określa chronologiczny i terytorialny zakres pracy, omawia jej podstawy źródłowe * *

s Warto tu przypomnieć ostrożność, z jaką traktuje kapitalistyczny charakter ma
nufaktur wyrastających w warunkach feudalnych literatura radziecka. Por. m. in. syn
tetyczny artykuł A. P a n k r a t o w e j, O roli towarnego proizwodstwa pri pieriecho- 
die ot ieodaiizma k kapitalizmu (Wopr. Ist., 1953, z. 9).

* Nawrót początkowo wolnego najmu do stosunku wyraźnie feudalnego uznaje 
Pankratowa za charakterystyczny przejaw niedojrzałości sił wytwórczych do stadium 
akumulacji pierwotnej, por. Najmity na Rusi (Akadiemiku B. D. Griekowu po dniu 
semidiesiatiletija. Sbornik statiej, Moskwa 1952, s. 200 i n.).

10 P a z d u r ,  op. cit.



oraz ocenia krytycznie najważniejszą literaturę przedmiotu. W części pierwszej pracy 
(s. 23 78) przedmiotem zainteresowań Autora jest rzemiosło wiejskie w okresie gospo
darki czynszowej. Omawia więc kolejno rzemiosło sołtysie, gromadzkie, dworskie 
i wędrowne, a następnie stosunek ośrodków miejskich do rzemiosła wiejskiego. Część 
druga monografii (s. 81—229) poświęcona jest rzemiosłu wiejskiemu w okresie pań
szczyźnianym. W części tej Autor szczegółowo zajmuje się techniką i organizacją, pracy 
w rzemiośle wiejskim, następnie omawia po kolei rzemiosło folwarczne, a zwłaszcza 
przemysł młyński i piwowarstwo, rzemiosło zagrodnicze oraz kmiece doszukując się 
w tym ostatnim elementów wczesnokapitalistycznych. Podobnie jak i w pierwszej części 
charakteryzuje stosunek ośrodków miejskich do rzemiosła wiejskiego.

Praca H. Samsonowicza zarówno ze względów metodologicznych, jak i z uwagi na 
wspólne rysy procesu historycznego Polski i Śląska budzi zrozumiałe zainteresowanie 
badaczy dziejów Śląska. Przy czytaniu jej jednak nasuwa^ się kilka uwag polemicz
nych. Oceniając ją należy podkreślić szerokie wykorzystanie przez Autora litera
tury przedmiotu oraz źródeł drukowanych i archiwalnych. Wprawdzie, jeśli chodzi o te 
ostatnie, to Autorowi można by zarzucić niejedno pominięcie ważnych materiałów, jak 
na przykład zupełnie nie znanych Mu ksiąg poborowych z województwa krakowskie
go, przygotowywanych do druku przez prof. S. Inglota, ale tego rodzaju potknięcia czy
hają na każdego badacza okresu późniejszego feudalizmu. Poważniejszym natomiast bra
kiem recenzowanej pracy jest niedostateczne wykorzystanie źródeł kultury materialnej. 
Wprawdzie sam Autor zwraca uwagę na konieczność oparcia się na osiągnięciach etno
grafii1 2 i niekiedy korzysta z nich, a czasami sięga nawet do materiałów archeologicz
nych, czyni to jednak stosunkowo rzadko i nieproporcjonalnie do możliwości, jakie na 
tym polu istnieją. A szkoda! Zarówno wyniki badań etnograficznych, jak i archeologicz
nych w połączeniu ze źródłami pisanymi lub nawet w pewnych wypadkach bez nich 
mogą oddać badaczowi nieocenione usługi, zwłaszcza jeśli chodżi o technologiczną 
stronę zagadnienia rzemiosła wiejskiego. Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa materia
łów muzealnych, które Autor całkowicie pominął. Jest to błąd dosyć poważny. Do
kładne bowiem przeszukanie muzeów krajowych pozwoliłoby Autorowi poważnie po
szerzyć bazę źródłową pracy i wyjaśnić niejeden problem związany z rzemiosłem 
wiejskim opracowywanego okresu.

Pewne uwagi nasuwają się również odnośnie do ram chronologicznych recenzowanej 
pracy. Część pierwsza obejmuje wiek XIV i XV, druga — XVI i początek XVII. Uderza 
bliższe niesprecyzowanie dolnej granicy części drugiej. Autor bowiem rzadko wykracza 
poza wiek XVI czerpiąc jedynie drobne przykłady z pierwszej, a już o wiele rządzie.) 
z drugiej połowy XVII czy nawet XVIII wieku. Tę samą cechę noszą dość liczne w pra
cy zestawienia statystyczne, które w zdecydowanej większości poza dwoma wypadkami 
zrobione są na podstawie materiałów szesnastowiecznych. Jest to jednak sprawa sto
sunkowo drobna. Zjawiskiem bardziej uderzającym jest pewien schematyzm w podziale 
chronologicznym monografii na dwa okresy. Cezura przełomu XV i XVI wieku wydaje 
się dziś nieco mechaniczna, jeśli chodzi o odgraniczenie okresu gospodarki czynszowej 
od gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej. Literatura coraz bardziej jest skłonna prze
sunąć ją na lata trzydzieste XVI wieku, a może nawet bardziej w głąb tego stulecia-.

1 Praca rec., s. 11.
2 Por. S. A r n o l d ,  Niektóre problemy periodyzacji dziejów Polski (Pierwsza

Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich, t. I, Warszawa 1953, s. 178 180)
oraz głosy w dyskusji na tejże konferencji, zwłaszcza A. G r ó d k a  (s. 289 290), 
K. T y m i e n i e c k i e g o  (s. 308—312), K. L e p s z e g o  (s. 314—319), S. I n g l o t a  
(s. 319—320), W. T o m k i e w i c z a  (s. 333—334), M. M a ł o  w i s t a  (s. 377), a ponadto 
S. A r n o l d ,  Podsumowanie dyskusji nad jego referatem (ibid., s. 535).



Zresztą cezura lat trzydziestych XVI wieku wynika wyraźnie z materiałów cytowanych 
przez Autora. Jeśli bowiem dla omówienia niektórych zagadnień rzemiosła wiejskiego 
w okresie oznaczonym przez niego jako okres kolonizacji na prawie niemieckim dosyć 
często sięga materiałów z początków XVI stulecia, to okres następny — gospodarki fol
warcznej — opracowuje przeważnie na podstawie materiałów pochodzących z lat trzy
dziestych i następnych XVI wieku.

Praca H. Samsonowicza nie zawiera w zasadzie materiału późniejszego niż z XVI 
wieku, obejmuje jednak w swej drugiej części okres zwycięstwa i ugruntowania się 
ustroju pańszczyźniano-folwarcznego, jednakowoż przy jednoczesnym istnieniu re
liktów gospodarki czynszowej3, przy czym sam folwark posiada w tym okresie pewne 
elementy postępowe4, przynajmniej od strony narzędzi i techniki produkcji5 *. Na jej 
podstawie możemy zatem obserwować zmiany, jakie zachodziły w położeniu rzemieślni
ków wiejskich w tym brzemiennym w wydarzenia okresie, ale nie poznajemy sytuacji 
rzemiosła wiejskiego w pełni panowania i stabilizacji gospodarki pańszczyźniano-fol- 
warcznej (XVII—XVIII wiek). Wprawdzie H. Samsonowicz niejednokrotnie wspomina 
o slale pogarszającym się położeniu rzemieślników wiejskich w okresie pańszczyźniano- 
-folwarcznym, o ich coraz bardziej wzrastającym uzależnieniu od feudała i o podporząd
kowaniu jego interesom interesów rzemiosła wiejskiego. Na tym stwierdzeniu jednak 
Autor poprzestaje nie pokazując drugiej strony medalu — reakcji rzemieślników 
wiejskich na coraz to nowe formy ucisku i wyzysku feudalnego. Szkoda, że Autor nie 
podjął zagadnienia walki klasowej rzemiosła wiejskiego, wspominając o niej tylko 
ubocznie i to raczej bardzo rzadko0. Trzeba teoretycznie przyjąć, że rzemieślnikom 
wiejskim bardziej jeszcze niż chłopom zależało na swobodnym rozwoju rynku towaro
wego, a tym samym na wyrwaniu się z więzów gospodarki naturalnej, w której starali 
się ich zamknąć, i w końcu zamknęli feudałowie. Z tego względu rzemieślnicy ci byli 
elementem najbardziej skłonnym do wszelkich wystąpień antyfeudalnych. We wszyst
kich prawie wystąpieniach chłopskich okresu późniejszego spotykamy rozmaitego ro
dzaju przedstawicieli rzemiosła wiejskiego7.

Silesiaca w pracy H. Samsonowicza są bardzo rzadkie i spotykamy je jedynie 
w części pierwszej. Autor zastrzegł się jednak wyraźnie, że Śląsk jako dzielnicę le
żącą wówczas poza obrębem państwowości polskiej traktuje tylko ubocznie'8. Żałować 
jednak należy, że nie uwzględnił jej szerzej. Mógłby bowiem dzięki dosyć licznym 
śląskim materiałom archiwalnym, zwłaszcza z XVI stulecia, po pierwsze poszerzyć bazę 
źródłową swej pracy, a po drugie szerzej opracować rzemiosło wiejskie w okresie 
gospodarki czynszowej, która na Śląsku przetrwała dłużej niż w centralnych ziemiach 
polskich9. Porównanie rozwoju i sytuacji rzemiosła wiejskiego w centralnych ziemiach 
polskich i na Śląsku wzbogaciłoby na pewno wnioski Autora w tej dziedzinie ze 
względu na pewną specyfikę w rozwoju Śląska w stosunku do innych ziem polskich.

3 A. W y c z a ń s k i ,  O folwarku szlacheckim w Polsce XVI stulecia (Kwartal
nik historyczny, R. LXI, 1954, nr 4, s. 182).

4 B. G r e k ó w,  Zagadnienie oceny folwarku pańszczyźnianego (Pierwsza Kon
ferencja Metodologiczna..., s. 387—391); E. K o s m i n s k i ,  Postępowość a wsteczność 
folwarku pańszczyźnianego (ibid., s. 518—519); S. A r n o l d ,  Podsumowanie dyskusji... 
(ibid., s. 531).

5 A. W y c z a ń s k i ,  op. cit., s. 190.
0 Praca rec., s. 218.
7 Np. A. P r z y b o ś ,  Powstanie chłopskie w roku 1670, Kraków 1953, s. 88 i n.
8 Praca rec., s. 11.
9 K. M a l e c z y  ń-s k i, Rola mas ludowych w. dziejach Śląska w epoce feudalnej 

(Konferencja Śląska, t. I, Wrocław 1954, s. 68 i n.).; R. Heck,  Położenie i walka kla
sowa chłopa śląskiego w XVI w. (ibid., s. 141).



P oza tym i ogó ln y m i u w agam i p o lem iczn ym i je sz c z e  k ilk a  d robn ych  sfo rm u łow ań  
w  re cen zo w an e j p ra c y  w y m ag a  sp ro sto w an ia . T rudn o n a  p rzy k ład  zgod zić  się  z A u to 
rem , że w ch atach  k u rn y ch  n ie m o gły  istn ieć  p ie ce  p ie k a r sk ie 10. N iezro zu m iałe  je s t  
rów n ież w p row ad zen ie  term in u  „a rc h e o lo g ia  h is to ry c z n a "11, sk o ro  w  fach o w ej lite ra tu 
rze a rch eo lo g ic zn e j n ie  je s t  on u ży w an y . K w e stią  w y m a g a ją c ą  je sz c z e  d o k ład n ie jszeg o  
zb a d a n ia  je s t  tak że  istn ien ie  w p oczątk o w y m  o k re sie  g o sp o d ark i pań szczyźn ian o-fo l- 
w arczn e j w si rzem ieśln iczych , sp e c ja l iz u ją c y c h  s ię  w dan ym  rzem iośle  lub gru p ie  rze
m iosł o rgan izo w an y ch  —  zdan iem  A u to ra  —  przez feu d a łó w 12. Z d a je  się , że feu dałow ie  
w tym  o k re sie  n ie  ty le  z a k ła d a li  w zg lęd n ie  o rgan izo w ali te w sie  rzem ieśln icze , ile  
w y k o rzy sty w a li is tn ie ją c e  ju ż  u przedn io . O dn osi się  to szczegó ln ie  do w si tru dn iących  
s ię  rzem iosłem  le śn y m 13.

T y ch  k ilk a  u w ag  k ry ty czn y ch  n ie p o d w aża  w c a le  w arto śc i i du żego  zn aczen ia  
p ra c y  H. S am so n o w icza , w y p e łn ia ją c e j p ow ażn ą lu k ę w h isto r io g ra fii p o lsk ie j na o d 
cin ku  b ad ań  d z ie jó w  rze m io sła  w ie jsk ie g o .

Józef Leszczyński

A. M ą c z a k ,  SUKIENNICTWO WIELKOPOLSKIE XIV — XVII WIEKU. Badania 
z dziejów rzemiosła i handlu w epoce feudalizmu pod redakcją Mariana Małowista, t. III, 
Warszawa 1955, s. 324.

Książka A. Mączaka zajmuje się rozwojem produkcji sukienniczej na terenach hi
storycznych województw: poznańskiego, kaliskiego, sieradzkiego oraz kujawskiego, bę
dących głównym centrum produkcji sukienniczej Polski w XIV — XVII w. Podkreślić 
należy słuszność wyboru tematyki, albowiem przemiany zachodzące w tej właśnie dzie
dzinie produkcji mogą być w pewnej mierze typowe dla przebiegu zjawisk w innych 
dziedzinach wytwórczości tego okresu.

Praca oparta jest na szerokim materiale źródłowym, przy czym Autor sięgnął do 
źródeł dotąd nie wykorzystywanych (np. lustracje czy księgi poborowe). Szkoda- jed
nakże, że nie dotarł do księgi celnej komory kaliskiej1 z lat 1646—1655 oraz do księgi 
radzieckiej miasta Gniezna2 z lat 1614—1620. Zawarte w nich materiały rzuciłyby bo
wiem nowe światło na pewne zagadnienia, których Autor bez powyższych źródeł nie 
był w stanie rozwiązać.

Po krytycznym omówieniu literatury i źródeł Autor kolejno zajmuje się zagadnie
niami surowcowymi, techniką produkcji, stosunkami produkcji, handlem sukna oraz 
przemianami, jakie zaszły w sukiennictwie wielkopolskim w XVI i w pierwszej połowie 
XVII w. Jakkolwiek konstrukcję pracy uznać należy za słuszną, niemniej wydaje się, 
że bardziej celowe byłoby omówienie zagadnienia surowców zastępczych, które poru
szono w końcowym ustępie dotyczącym jakości produkcji, łącznie z zagadnieniami 
surowcowymi, ograniczając się w ostatnim rozdziale do wskazania, w jakim stopniu 
szersze ich stosowanie w tym okresie wpłynęło na obniżenie jakości produkcji sukien
niczej. Wprowadzenie szczegółowego materiału w tej części pracy, mającej na celu

10 Prace iec., s. 38. Chaty takie widziałem w 1939 r. na Polesiu, a ostatnio we wsi 
Miejsce Piastowe, pow. Krosno, woj. Rzeszów. Ponadto w tej sprawie zasięgałem opinii 
prof. A. Nasza, który potwierdził moje przypuszczenia.

11 Ibid., s. 32—33.
12 Ibid., s. 175.
13 Takie wsie spotykamy na przykład na Śląsku w dobrach zamkowych księstwa 

opolskiego i raciborskiego, por. urbarze z lat 1566, 1567, (WAP Wrocław, Rep. 35 I 89 c 
i 97 c).

1 WAP Poznań, Manuscripti, G 3.
2 Archiwum m Torunia, XV-50.



szersze spojrzenie na całość problemu, nieco przesłoniło obraz. Również omówienie 
handlu suknem przed daniem przeglądu rozwoju ośrodków sukienniczych wydaje się 
niezbyt słuszne.

Zanim przejdziemy do omówienia zagadnień o charakterze bardziej szczegółowym, 
zwrócimy uwagę na główne stwierdzenia Autora, mające znaczenie dla syntezy historii 
Polski. Przede wszystkim recenzowana praca A. Mączaka pozwala zakwestionować tezę 
o zacofaniu gospodarczym Wielkopolski w XIV—XV w. Przemawia za tym szereg oko
liczności: a) sukiennictwo wielkopolskie zarówno pod względem ilościowym, jak i jako
ściowym dominowało w kraju; b) w życiu gospodarczym Polski tego okresu brały udział 
nie tylko większe miasta, ale i małe miasteczka *tej dzielnicy; c) właśnie Wielkopolska 
odgrywała główną rolę w produkcji sukna na eksport.

Drugim ważnym wnioskiem, jaki wypływa z tej pracy, to stwierdzenie regresu 
w rzemiośle sukienniczym już w drugiej połowie XVI w. i dalszy jego upadek w latach 
trzydziestych następnego stulecia (nie bierzemy tu pod uwagę sukiennictwa typu „ślą
skiego“, nastawionego na innego odbiorcę). Widocznymi oznakami upadku są według 
Autora: kurczenie się produkcji warsztatów sukienniczych, utrudnianie osiągnięcia mi
strzostwa, powstawanie bractw czeladniczych, rozwój produkcji rzemiosła dworskiego 
itp. Gdzie tkwią przyczyny tego zjawiska? Autor wykazuje, że jeszcze co najmniej do 
połowy XVI w. głównym odbiorcą sukien krajowych był chłop oraz uboższe mieszczań
stwo i że głównie na tego odbiorcę nastawiona była produkcja sukiennicza ośrodków 
wielkopolskich. Wprowadzanie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej, stałe zwiększa
nie pańszczyzny i obejmowanie nią terenów, na których panowała dotąd renta pienięż
na, prowadziło do pauperyzacji mas chłopskich, co z kolei wpływało na osłabienie kon
taktów chłopa z rynkiem, a w dalszej konsekwencji do zubożenia mieszczaństwa. Nie 
negując bynajmniej słuszności twierdzeń Autora wydaje się, że w wypadku produkcji 
sukienniczej trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Chociaż wi
dzimy kurczenie się miejscowej produkcji sukienniczej, to równocześnie obserwujemy 
wzrost importu, zwłaszcza z terenu Śląska. Aby się o tym przekonać, wystarczy tylko 
przejrzenie regestrów cła miasta Krakowa3 4. Szczególne nasilenie importu przypada 
właśnie na początek XVII w. Powstaje więc pytanie, czy masowy eksport sukien ślą
skich do Polski nie wpłynął na to, że zwłaszcza mniejsze ośrodki nie mogły wytrzymać 
konkurencji? Nie można przeceniać znaczenia importu, niemniej przy ocenie tych zja
wisk należy jego wpływ brać pod uwagę w szerszym stopniu, niż czyni to Autor.

Występujące w rzemiośle sukienniczym znamiona regresu nie negują istnienia 
w jego łonie elementów kapitalistycznych, jakkolwiek ich rozwój jest słaby. Autorowi 
nie udało się uchwycić form prostej kooperacji kapitalistycznej, ale wydobywa ze źró
deł takie fakty, jak zatrudnianie większej ilości czeladników w rzemiośle postrzygac- 
kim, jak często występująca w tym rzemiośle praca u dawnego mistrza, kontynuowana 
jeszcze po wyzwoleniu, a wreszcie wysoka pozycja czeladników w tymże zawodzie 
w porównaniu ze stanowiskiem czeladników w cechach sukienniczych, ich udział jako 
samodzielnych członków cechu w zebraniach cechowych. Wszystko to przemawiałoby 
za przypuszczeniem, że funkcja mistrza ograniczała się jedynie do nadzoru.

Z rozwojem rynku wiąże się nieodłącznie kwestia społecznego podziału pracy. Zda
niem Autora podział ten dokonywał się nie pomiędzy warsztatami, lecz raczej w po
szczególnych warsztatach rzemieślniczych. Czynność wydzieloną stanowiła w pewnych 
jedynie przypadkach obróbka wełny. Zróżnicowanie pracowników warsztatu wiąże 
Autor z warunkami pracy, a nie uważa go za wynik świadomego podziału pracy. W su
mie stwierdza w Polsce XVI—XVII w. stosunkowo słaby społeczny podział pracy.

3 Archiwum m. Krakowa. Pierwsza księga celna pochodzi z r. 1589.
4 Praca rec., s. 111.



Zwrócenie uwagi na ten problem jest szczególnie ważne. Na podkreślenie zasługuje 
również wydobycie przez Autora roli wsi jako źródła siły roboczej.

Innym zjawiskiem zwracającym uwagą Autora (a które datuje na koniec XVI w.) 
jest system produkcji nakładczej, związany z daleko posuniętym rozwarstwieniem w ło
nie rzemiosła cechowego. Aczkolwiek produkcja ta nie przybrała większych rozmiarów, 
samo jej występowanie uważa Autor za objaw niezdrowy wobec braku w Polsce prze
słanek powstawania układu kapitalistycznego: nieistnienie na większą skalę podaży 
siły roboczej i brak szans zwiększenia popytu na produkty sukiennictwa. Sprawa ta 
wymaga bliższego rozpatrzenia. Czy rzeczywiście w Polsce w XVI i na początku 
XVII w. obserwujemy brak siły roboczej? Przeczy temu sam Autor stwierdzając w in
nym miejscu istnienie w Polsce tego okresu włóczęgostwa: „również nie istniały wów
czas u nas liczne manufaktury mogące zużytkować siłę roboczą owych ludzi luźnych“ 1 
Dane przytoczone przez B. Baranowskiego 5 odnośnie do ludzi „luźnych" na terenie właś
nie Wielkopolski świadczą o tym, że rezerwy ludzkie istniały. Argument ten, zdaje się, 
nie wchodzi w rachubę. Inaczej nieco przedstawiała się sprawa rozszerzenia produkcji 
sukienniczej. Prawdą jest, że nie było popytu na sukna niskiej jakości, ale istniał popyt 
na sukna wyższej jakości. Jednakże przestawienie się na wyrób sukna o wyższej jako
ści pociągało za sobą konieczność wprowadzenia nowej techniki, wymagało udosko
nalenia procesu technologicznego, związane było z koniecznością zainwestowania znacz
nego kapitału, a na to nie stać było podupadających coraz bardziej sukienników wiel
kopolskich. I tu dochodzimy do zagadnienia roli kapitału handlowego. Autor wskazuje 
słusznie na słaby jego rozwój w miastach, co nie stwarzało dogodnego podłoża dla in
westycji na większą skalę w produkcję włókienniczą. Ciężką sytuację, w jakiej znaj
dował się rzemieślnik z powodu stopniowo zwężającego się rynku, wykorzystuje kupiec, 
który ma okazję nabyć towar stosunkowo taniej, a posiadając zasoby finansowe może 
przeczekać i sprzedać towar korzystniej na dalszych terenach. W tych warunkach 
kapital handlowy nie przenikając do produkcji nie mógł spełniać roli postępowej.

Ocenę roli cechów daną przez Autora uznać należy za słuszną, bowiem w okresie 
powstającej dopiero miejskiej produkcji sukienniczej w Polsce spełniały one rolę po
stępową. Z chwilą zaś powstania elementów proclukcji kapitalistycznej, rozsadzających 
ramy średniowiecznej organizacji cechowej, cechy broniły tradycyjnych i wstecznych 
metod produkcji. Z drugiej jednak strony wobec egoistycznej polityki szlachty cechy 
broniły produkcji miejskiej, rynkowej przeciwko rzemiosłu folwarcznemu i dlatego mi
mo tendencji do ograniczania produkcji, ekskluzywizmu itp. odegrały one rolę postę
pową.

Rozdział poświęcony technice produkcji, podejmujący ten problem po raz pierwszv 
w naszej literaturze historycznej, stanowi duże osiągnięcie Autora. Nasuwa się mimo 
to kilka uwag. Należało moim zdaniem silniej uwypuklić różnice między techniką pro
dukcji przeciętnego warsztatu sukienniczego a manufakturą. Autorowi nie udało się 
w dostatecznym stopniu uchwycić dynamiki procesu technologicznego. Niewątpliwie, 
zmiany dokonywały się powoli, często w sposób niedostrzegalny i musiały wpływać 
na rozwój produkcji warsztatu sukienniczego. Szkoda, że Autor nie wykorzystał mate
riału śląskiego dotyczącego techniki produkcji, a ograniczył się jedynie do odesłania 
czytelnika do źródeł informujących w tej sprawie0. A przecież ze względu na bliskie 
powiązanie sukiennictwa wielkopolskiego z sukiennictwem śląskim mogłoby się to 
okazać bardzo cenne. Niewiele dowiadujemy się o wprowadzeniu nowych ulepszeń czy 
urządzeń (jeśli chodzi o przędzalnictwo — pierwsza wzmianka o stosowaniu kołowrotka

5 B. B a r a n o w s k i ,  Ludzie luźni w południowo-wschodniej Wielkopolsce 
w XVII—XVIII wieku (Przegl. N. Hist. i Społ., t. III, Łódź 1953).

0 WAP Poznań, Rei. Posn. 182, f. 333 v.



pochodzi z r. 1564) w tej dziedzinie przed masowym napływem sukienników śląskich 
w pierwszej połowie XVII w., którzy przynieśli ze sobą „swoją dawną technikę1'. Nie 
wiemy jednak, na czym ona polegała. Autor nie daje również wyraźnego obrazu tech
niki farbiarskiej. Zwraca jedynie uwagę na stosowane barwniki (czerwiec, szafran, 
tj. krokosz farbiarski, urzet farbiarski). Przytoczymy tu pewne dane, które mogą rzucić 
nieco światła na to zagadnienie. W r. 1629 w Chojnowie na Śląsku do farbowania 4806 
sztuk sukna zużyto następującą ilość surowców: marzanny (Krąp) za 111 Thrl, 1702 
funty indyga, 40 korcy otrąb (Kleien), 1342 funty kamienia winnego, 133 funty ałunu, 
4080 funtów czerwca (Röte), 123 funty potażu i 11 904 funty sierpika (serratula Uncto
ria względnie genista tinctoria — Scharte)7. Jakkolwiek trudno nam cokolwiek powie
dzieć o ścisłości tych danych, niemniej wskazują one na stosowanie poza głównymi 
barwnikami całego szeregu odczynników. Uderza wielka ich różnorodność, co wskazy
wałoby na to, że musiał to być proces nader skomplikowany i wymagający wysokich 
kwalifikacji.

Nie możemy się zgodzić ze zdaniem Autora, jakoby upadek manufaktury farbiarskiej 
w Toruniu w pierwszej połowie XVII w. 8) związany był z ogólnym upadkiem miasta. Nie 
można stawiać na jednej płaszczyźnie miast pomorskich z innymi miastami Polski. To
ruń bowiem w XVII w. wskutek zmiany szlaków tranzytowych przeżywa renesans 
swego rozwoju. W grę tu musiały wchodzić inne czynniki, które wpłynęły na to, że 
w tym samym czasie, gdy miasto prowadzi bardzo ożywiony handel, jego produkcja 
rzemieślnicza się kurczy. Omawiając handel wełną Autor podkreśla brak wymiany 
między Małopolską a Wielkopolską. Znane mi jednakże dane z Regestra thelonei civita
tis Cracoviensis wskazują, że o zupełnym braku kontaktów nie może być mowy. Na ko
morze kaliskiej w połowie XVII w. spotykamy np. wełnę z Lublina. Mimo to wydaje się, 
że handel ten nie przybrał rzeczywiście większych rozmiarów, podobnie jak wywóz 
wełny z Małopolski na Śląsk. Należy zaznaczyć, że w grę tu wchodzi również, poza roz
winiętą produkcją miejscową, na co Autor zwraca uwagę, eksport wełny do Węgier. 
Import wełny z Prus na teren Wielkopolski istniał niewątpliwie w XVII stuleciu. 
W XVII w. natomiast istnieje zjawisko odwrotne. Materiał, jakiego dostarcza wspom
niana księga celna komory kaliskiej z połowy XVII w., wskazuje, że głównym rynkiem 
zbytu wełny były Prusy, w dalszej kolejności Śląsk i rynek miejscowy, w szczególności 
Leszno. Przytoczone przez Autora dane wskazują nasilenie morskiego eksportu wełny 
w latach czterdzestych, co wskazywałoby na to, że produkcja wełny na Pomorzu nasta
wiona była głównie na eksport morski. Świadczy to zarazem o tym, że o imporcie wełny 
z Pomorza do Wielkopolski w tym czasie nie możemy mówić.

Słuszna jest teza Autora dotycząca znacznego eksportu wełny z Polski zarówno 
w XVI, jak i w XVII w. Potwierdza to uniwersał Jana Kazimierza, wydany w Poznaniu 
2 II 1658 r., w którym król poleca pisarzom celnym i poborcom podatkowym, aby rów
nież wełnę wpisać do nowej taksy skarbowej, „gdyż tej w państwach naszych najwięcej 
się schodzi i wychodzi“ 9. Jakkolwiek handel wełną nie jest zasadniczym problemem 
omawianej pracy, jednakże nie podobna pominąć roli, jaką odegrały w tej dziedzinie 
kontrakty świętojańskie (24 czerwca), odbywające się w Poznaniu już od 1452 r., na 
które ze względu na gromadzoną w tym czasie wełnę (w związku ze strzyżeniem owiec 
pod koniec maja i na początku czerwca) ściągali kupcy niemal z całej Europy. W Po
łowie XVI w., w miarę utowarowienia produkcji folwarcznej, szlachta wykorzystuje tę 
okazję do nawiązania kontraktów z kupcami. Rozkwit w XVII w. kontraktów świętojań

7 T. S c h o l z ,  Chronik der Stadt Hainau in Schlesien. Chojnów 1869, s. 279, 
przyp. 1.

s Praca ree., s. 198. ’
9 WAP Poznań, Rei. Posn., 182, f. 333 v.



skich właśnie w Poznaniu oraz znane fakty eksportu wełny z Wielkopolski do Prus 
zdają się wskazywać na to, że ta dzielnica Polski była głównym jej producentem. Za
gadnienie wymaga jednak głębszego zbadania.

Jeśli chodzi o handel suknem, to szkoda, że Autor nie sporządził tabeli dotyczącej 
morskiego eksportu sukien na podstawie danych komory palowej w Gdańsku, podobnie 
mk to uczynił odnośnie do wełny (tab. 3). Materiały te wskazują, że eksport morski, 
zwłaszcza sukna wschowskiego i śląskiego, odgrywał w połowie XVII w. wcale po
ważną rolę.

Na specjalną uwagę zasługują występujące w pracy zagadnienia dotyczące Śląska. 
Autor wykazał, jak silne były powiązania gospodarcze tej dzielnicy z Wielkopolską. 
Stwierdzenie, że były one silniejsze niż między Wielkopolską a Małopolską, mówi samo 
za siebie. Szczególne znaczenie miały kontakty handlowe. W XVI w. szlachta i chłopi 
jeżdżą ze swą wełną na Śląsk. Sukiennicy śląscy produkują sukna z polskiej wełny, by 
z kolei dostarczać je na rynek polski. Silne i codzienne były kontakty mieszczan z jed
nej i drugiej strony granicy, a życie gospodarcze tych miast zwłaszcza Wschowy ciążyło 
ku Śląskowi. Granica państwowa nie stanowiła żadnej przeszkody nie tylko w handlu, 
lecz również w przynależności do bractw, a utrzymywanie więzi cechowej postrzygaczy 
miast śląskich z poznańskimi jest jaskrawym tego dowodem.

Oddzielną kartę stanowi ruch migracyjny ze Śląska na teren Wielkopolski, który 
przybrał na sile w okresie wojny trzydziestoletniej. W przeciwieństwie do nacjonali
stycznej historiografii niemieckiej, która to zjawisko ujmowała jako w pewnym sensie 
analogiczne do kolonizacji na prawie niemieckim, Autor wykazał, że istotną różnicę 
między imigracją śląską czwartego i piątego dziesięciolecia XVII w. a innymi zjawiska
mi tych czasów stanowi związek produkcji z polskim rynkiem zbytu. Próby osadzenia 
osadników śląskich w szeregu miast i miasteczek spotykamy również w tym okresie 
poza granicami Wielkopolski, np. w Łukowie czy w Zamościu. Zwrócenie uwagi na ten 
problem i przedstawienie go w nowym świetle zasługuje na szczególne uznanie.

Od strony edytorskiej książka została przygotowana starannie. Dostrzeżone usterki10 
nie zmieniają istoty rzeczy. W sumie praca stanowi, mimo nasuwających się takich czy 
innych uwag, polemicznych, bardzo poważny krok naprzód w poznaniu życia gospodar
czo-społecznego Polski epoki feudalnej.

Marian Wolański

GENERALNE TABELE STATYSTYCZNE ŚLĄSKA 1787 ROKU, wydał i wstępem 
krytycznym opatrzył Tadeusz Ładogórski, Zakład imienia Ossolińskich — Wydawnictwo, 
Wrocław 1954, s. 326 +  6 nlb +  mapa.

Wydawca publikuje szczęśliwie zachowane w Archiwum Miasta Wrocławia tabele 
statystyczne z r. 1787, dotyczące całego Śląska. Źródło to, warto podkreślić, było dotąd 
niemal zupełnie nie wykorzystywane przez badaczy, w tym także niemieckich. Wystar
czy wspomnieć, że np. Behre w swym dziele o statystyce pruskiej1 poświęcił spisowi 
zaledwie krótką wzmiankę. Nie uwzględnili tych materiałów w swych opracowaniach 
nawet historycy gospodarczy — Ziekursch2 czy Fechner W tym większym stopniu * 1 2 3

10 Praca rec., s. 203, przyp. 100 nie pokrywa się z tekstem źródła; s. 221 — 
przyp. 148.

1 O. Be hr e ,  Geschichte der Statistik in Brandenburg-Preussen bis zur Gründung 
des Königlichen Statistischen Bureaus, Berlin 1905.

2 J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesischer Agraigeschichte vom Hubertsbur
ger Frieden bis zum Abschluss der Bauernbefreiung, Wrocław 1927.

3 H. F e c h n e r ,  Wirtschaftsgeschichte der preussischen Provinz Schlesien in der 
Zeit ihrer provinziellen Selbständigkeit 1741—1806, Wrocław 1907.



wydawnictwo T. Ladogórskiego wzbudza i będzie wzbudzać zainteresowanie historyków, 
głównie społeczno-gospodarczych. Wydawca poza tym przekonany jest o wyjątkowym 
znaczeniu tego źródła, z czym można się zgodzić, mając oczywiście na myśli źródła sta
tystyczne, a nie tak jak uogólnia Wydawca „wszystkie dostępne nam źródła epoki“ 
(s. 76). Szczegółowe zapoznanie się z materiałem potwierdza sąd o różnorodności 1 bo
gactwie treściowym źródła. Stąd różnorodne może być jego znaczenie dla znajomości 
dziejów Śląska w ostatniej ćwierci XVIII w., w okresie początków rozkładu feudalizmu 
i powstawania kapitalizmu. Nad tym jeszcze wypadnie się zastanowić.

Wcześniej nasuwa się jednak pytanie, w jakich warunkach powstawały tablice sta
tystyczne 1787 r. i dlaczego te właśnie tablice wyróżnia się tak pozytywnie, podczas 
gdy wiadomo, że w XVIII w. brandenbursko-pruska biurokracja wyprodukowała wieie 
materiałów statystycznych i opisowo-statystycznych, częstokroć mało wartościowych. 
Na pytanie to odpowiedź precyzyjną, wnikliwą, ze znawstwem napisaną choć jedno
stronną znajdujemy we wstępie krytycznym Wydawcy, zatytułowanym „Specjalne ujęcie 
ludności Śląska 1787 roku na tle innych statystyk śląskich doby oświecenia“. Jest to 
poważna rozmiarami, bo ponad 80-stronicowa rozprawa, znana czytelnikowi już wcześ
niej, lecz w mniej wykończonej formie, bo opublikowana była w 1952 r. w „Przeglądzie 
Zachodnim" (nr 1—2) pod nieco innym tytułem, mianowicie Ocena statystyk śląskich 
w dobie absolutyzmu światłego (1741—1805) l. Rzecz jasna, że teraz wraz z materiałem 
źródłowym opracowanie to znalazło swe właściwe miejsce jako wstęp krytyczny.

Spis z 1787 r. jest kontynuacją wcześniejszych, sięgających XVII w. brandenbur- 
sko-pruskich poczynań statystycznych, wyróżniających się jak na owe czasy dużą stosun
kowo ścisłością i szerokością ujęcia. Rozwój tych zestawień statystycznych zapewniały 
potrzeby absolutnej monarchii pruskiej, toteż ze szczególnym nasileniem rozbudowują 
się one za czasów Fryderyka II, który domagał się od biurokracji najróżniejszych ze
stawień. Jest oczywiste, że nakładało to na ludność nowe obowiązki, przeciwko którym 
broniła się ona wykonując jak najbardziej niedbale powierzone sobie zadania. Lud zaś 
wiejski i miejski nie podawał rzeczywistego stanu, szczególnie majątkowego, co jest 
formą klasowego oporu w stosunku do państwa feudalnego, słusznie sądząc, że spisy te 
bynajmniej nie poprawią jego doli. Feudałowie i mieszczanie także nie byli zaintere
sowani w podawaniu rzeczywistego stanu. Konskrybenci zaś nie byli często przygoto
wani do wykonywania stosunkowo skomplikowanych zadań (nauka statystyki dopiero 
w powijakach), niekiedy zaś celowo podawali dane fałszywe. Dlatego ujęciom staty
stycznym monarchii XVIII w. daleko jest do ścisłości i odzwierciedlenia stanu rzeczy
wistego. Jak ustala wydawca, spisy ludności za czasów Fryderyka II obejmowały za
ledwie 75—85°/o całej ludności, co jednak z drugiej strony jak na okres feudalny — 
trzeba przyznać — jest liczbą stosunkowo wysoką. W końcu panowania Fryderyka II 
(także w związku z tzw. sukcesyjną wojną bawarską) wartość zbieranych dat staty
stycznych znów ulega pogorszeniu.

Dlaczego wobec tego tak wysoko ceni Wydawca, z czym trzeba się zgodzić, dane 
z r. 1787? — złożyło się na to szereg przyczyn. Wśród nich wymienić można: zebrane po
przednio doświadczenia, stosunkowo duży wkład pracy rozwijającej się szybko pod 
rządami Fryderyka Wilhelma II biurokracji pruskiej w przeprowadzeniu spisu, spraw- 4

4 Nie można tu zgodzić się z recenzentem wydawnictwa Ladogórskiego Marianem 
Wojciechowskim, który pisze o „małych poprawkach i uzupełnieniach precyzujących 
tok wykładu" (Przegląd Zachodni, 1954 nr, 11—12, s. 632). Niekiedy bowiem uzupełnie
nia Autora są dość znaczne. Przy ocenie wiarygodności danych spisu ludności Łado- 
gorski dodaje np. kryterium stopy urodzeń i zgonów. Pogłębia analizę wykładników sto
sunku liczbowego mieszkańców do małżeństw i domów. Wskazać wreszcie należy, że 
zupełnie nowy jest V rozdział wstępu „Generalne tabele historyczne Śląska 1787 r.“ na 
tle współczesnych opisów Śląska, stanowiący sam około Vs rozprawy. #



niejszą organizację samego spisywania, przy czym dużą rolę odegrało tu lepsze niż 
w poprzednich spisach rozwiązanie sprawy konskrybentów wiejskich (współdziałanie 
wszystkich instytucji feudalnych wsi). Niemałą rolę odegrał strach ludności przed 
ewentualnymi represjami. Spis 1787 r. już od początku miał szeroki rozmach: chodziło- 
jak podawano — o „całkiem dokładne ujęcie ludności“. Tu mała dygresja. Idąc za ter
minologią źródłową, tzn. terminologią stosowaną przez biurokrację pruską, Wydawca 
sporządzane przez nią spisy czy zestawienia statystyczne nazywa „ujęciami" lub „zdję
ciami“ (Aufnahme). Nie widzę jednak podstaw, by ta innowacja miała się szerzej przy
jąć. Przecież spis niekoniecznie musi być dokładny i zupełnie ścisły. Natomiast termin 
„ujęcie" a tym bardziej „zdjęcie" sugeruje ścisłość i dokładność. Np. nowoczesny spis 
powszechny ujmujący ludność W danym miejscu i określonym momencie zbliża się nie
jako do fotograficznego ujęcia czy zdjęcia. Oczywiście nie jestem za eliminowaniem 
terminu „ujęcie“, lecz nie przeciwstawiałbym tego „spisowi“.

Możliwie dokładny spis ludności, budynków i innych danych konieczny był dla 
rozbudowującej swą armię zaborczej monarchii Fryderyka Wilhelma II. Nie przyświe
cały jemu, rzecz jasna, cele czysto, że się tak wyrażę, statystyczne, jąkkolwiek władze 
pruskie starały się zwalczyć nieufność ludności. Autor wstępu niezbyt wyraźnie, moim 
zdaniem, podkreśla konkretność celów, dla jakich przeprowadzano podobne spisy, jak
kolwiek o celach tych mówi w wielu miejscach. Pisze np. ciekawie o tzw. wagabun- 
dach: „Osoby te, jako podejrzane o działalność wrogą ustrojowi, kamera kazała spisy
wać imiennie na dodatkowej liście i stale mieć na nich czujne oko“ (s. 28).

Przy spisie nie ustrzeżono się wielu błędów i pomyłek. Szczególnie ujemnie odbił 
się brak jednolitej instrukcji spisowej i niezbyt konsekwentnie stosowane różne zasady 
spisowe. Trzeba tu jednak zawsze pamiętać, że to wiek XVIII. Spis 1787 r. zasługuje 
więc na jak największą uwagę. Wydawca zastanawia się szeroko nad oceną uzyskanych 
rezultatów spisowych. Warto o tym coś napisać. Wcześniej już powiedziałem, że wstęp, 
aczkolwiek obszerny, jest nieco jednostronny. Dlaczego? — dlatego, że Wydawcę 
interesuje niemal wyłącznie badanie wiarygodności cyfr, dotyczących ilości ludno
ści— problem ściśle demograficzny. Na uboczu zaś pozostawia ocenę innych dat spisu, 
dotyczących ściślej spraw społeczno-gospodarczych, kto wie czy danych nie ważniej
szych z punktu widzenia poznania historycznego. To jednak, co daje, jest dużym osiąg
nięciem naukowym. Autor przekonuje nas na ogół, że spis 1787 r. pod względem ujęcia 
liczby ludności zbliżał się do stanu rzeczywistego. Wydawca, zdaje się jednak, zbyt 
optymistycznie, a poza tym nie wynika to jasno z jego rozumowania, przyjmuje błąd 
in plus lub in minus na około l°/o. Wydawca przekonuje nas jedynie o tym, że spis nie 
odbiegał wiele od stanu rzeczywistego. To jest już dużo. Ścisłe określenie błędu, 
gdy spis trwał wiele miesięcy, jest dziś już w ogóle niemożliwe do przeprowa
dzenia. Jest oczywiste, że gdyby błąd wynosił 3 lub nawet 5%, stosowane przez Autora 
kryteria, a przede wszystkim najważniejsze kryterium stopy urodzeń i zgonów, także 
nie zawiodłyby. W jaki sposób przeprowadza wydawca ową ocenę liczby ludności 
w spisie 1787 r.? Sam pisze, że analizuje na materiale statystycznym 1787 r. „kilka zja
wisk demograficznych, których prawa są nam dostatecznie znane" (s. 45). Takie podej
ście byłoby jednak niesłuszne, ponieważ nie istnieją niezmienne, niezależne od warun
ków społeczno-gospodarczych prawa demograficzne. Autor w rzeczywistości jednak 
porównuje dane spisu ludności 1787 r. z innymi znanymi liczbami, także z końca epoki 
feudalizmu. Przede wszystkim więc zestawia dane 1787 r. z danymi tzw. list popula- 
cyjnych z lat wcześniejszych i późniejszych oraz analizuje stopę urodzeń i zgonów. 
'V konsekwencji dochodzi do wniosku, że stopa około 40%o urodzeń, a 31%o zgonów 
na Śląsku w 1787 r. wydaje się prawidłową. Rozumowanie Autora nie wzbudza więk
szych zastrzeżeń. Na potwierdzenie można by przytoczyć jeszcze, że Urłanis przyjmuje



dla całej Europy w XVIII w. średnio 39%o urodzeń 5. W dalszym ciągu wydawca rozpa 
truje wykładnik ilościowego stosunku obu płci oraz wykładnik stosunku liczbowego 
mieszkańców kraju do ilości małżeństw i domów, stwierdzając prawidłowość nakre
ślonego przez dane z r. 1787 obrazu. Według spisu 1787 r. na zamężną kobietę przy
pada 5,4 osoby (mieszkańców wsi), zaś na 1 dym — 5,6 osób. Ten wskaźnik 5,6 osób 
na 1 dym wiejski wzbudza zaufanie także z punktu widzenia innych pobliskich terenów 
polskich. Według spisu dymów i ludności z 1789 r. w ponad 20 wsiach klucza opa- 
towieckiego, leżącego w powiecie kaliskim, wskaźnik osób na dym wiejski wynosił, 
jak obliczyłem, 5,3, a spis ten, rzecz jasna, był mniej dokładny.

Według spisu z 1787 r. Śląsk liczył: w miastach 298 906, czyli około 300 tysięcy 
ludności, a na wsi 1 447 701, czyli około 1,45 miliona, razem zaś około 1 750 tysięcy (do
kładnie 1 746 607). Spisano około XU miliona osób więcej aniżeli w poprzednich spisach.

Tak więc liczbę ludności i w związku z tym jej demograficzną strukturę można 
według spisu 1787 r. uważać za zbliżoną do rzeczywistości. Powstaje jednak pytanie, czy 
z równym przekonaniem można przyjmować inne, niezwykle przy tym ważne dane spisu, 
wypełniające jego znaczną część. Wydawca nie daje tu bliższych wskazówek. Jest ja
sne, że szczegółowe tego opracowanie nie było jego obowiązkiem. Stopień ich wiary
godności, niewątpliwie mniejszy aniżeli danych ludnościowych, okazać się może tylko 
stopniowo w toku konkretnych badań. Skoro jednak Autor wstępu tak szczegółowo 
zajął się ludnością, czytelnik żałuje, że tylko w małym stopniu uwagę poświęcił tym 
innym danym. Jest przy'tym sprawą oczywistą, że wiarygodność danych ludnościowych 
nie zakłada jeszcze wiarygodności innych danych z tablic. W każdym jednak wypadku 
jest argumentem pozytywnym, przemawiającym na korzyść tychże danych.

Jakie dane, prócz liczby ludności wsi i miast w poszczególnych regionach Śląska, 
znajdujemy w tablicach? Trzeba zaraz podkreślić, że dane są niezwykle cenne dla pro
blematyki okresu przejściowego od feudalizmu do kapitalizmu. Można na ich podstawie 
obliczyć liczebność poszczególnych klas i warstw społecznych. Szczególnie różnorodne 
są dane dotyczące zróżnicowania zawodowego ludności. Wydawca słusznie podkreśla, 
że ,,tak szczegółowa i kompletna dla całego kraju statystyka zawodowa jest zjawiskiem 
rzadkim do XVIII wieku“ (s. 77). Warto podać, że w miastach tabele podają około 140 
różnych zawodów, zaś w powiatach miejskich — 110, przy czym np. przy tkaczach 
mamy podaną liczbę czeladników i warsztatów (4069 majstrów, 1418 czeladników, 3215 
warsztatów — s. 157). Tabele podają budynki w miastach wraz z ich zróżnicowaniem. 
Znajdujemy w tabelach dane o targach i jarmarkach na Śląsku. Są liczby dotyczące 
finansów miejskich, ilości mięsa, zboża i wełny zużytych w produkcji, i inne, mniej czv 
więcej uboczne, lecz ciekawe i ważne.

Osobno podkreślić należy znaczenie tablic 1787 r. dla badań nad dziejami wsi. 
W tej dziedzinie tabele dostarczają niezwykle ciekawych i wrażnych danych. Obok 
wyszczególnienia rzemieślników wiejskich, o czym już była mowa, tablice podają liczbę 
(wraz ze szczegółowym zróżnicowaniem) budynków wiejskich tak pańskich, jak chłop
skich (ogółem było na Śląsku ponad 4200 folwarków), a przy tym dane te są zregiona- 
lizowane. Dowiedzieć się więc można, ilu było chłopów pańszczyźnianych (kmieci), 
chałupników (wśród których jest jeszcze podział), zagrodników omłockowych, czynszo
wych, tzw. wycużników (Auszügler), sołtysów, oficjalistów i czeladzi dworskiej, kolo
nistów osadzonych po r. 1770, itd Odnośnie do kolonistów warto podkreślić, na co 
zwraca uwagę także wydawca, zajmujący się szczegółowiej tą sprawą we wcześniejszej 
pracy0, że tabela podaje ich jedynie 3855 dymów (na ogólną liczbę około 250 000 dy

5 Cytuję za W. Ku l ą ,  Stan i potrzeby badań nad demogralią historyczną dawnej 
Polski (Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. XVII, s. 85, przyp. 146).

0 Kolonizacja fryderycjańska na Śląsku (Przegląd Zachodni, 1949).



mów chłopskich). Nie było więc masowego napływu kolonistów na Śląsk. Ten krótki 
przegląd nie zdołał oczywiście wyczerpać wyliczenia danych, jakie z tablic może od
czytać badacz wsi. Zwrócił jedynie uwagę na ważniejsze materiały.

Co do techniki wydawniczej tablic nie nasuwają się zastrzeżenia, jakkolwiek wy
dawca nie miał tu łatwego zadania z uwagi na niewygodny format oryginałów tablic. 
Układ rzeczowy przy grupowaniu danyęh z tablic istotnie ułatwia korzystanie z nich. 
Trzeba jeszcze podkreślić, że wiele trudu przysporzyły notorycznie błędne sumowania 
w tabelach. Przeniesienia i sumowania skontrolował mgr Zbigniew Rzepa, czym w nie
małym stopniu przyczynił się do poprawności wydawnictwa.

Wydawnictwo T. Ładogórskiego jest książką pożyteczną, której ukazanie się należy 
powitać z wielkim zainteresowaniem.

Jerzy Topolski

BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bo
lesława Bieruta, Seria A, nr 1, PWN, Wrocław 1955, s. 92+2 nlb +  29 tabl.).

W maju 1955 r. ukazał się pierwszy numer „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu 
Wrocławskiego". Z przedmowy napisanej przez rektora prof. dra Edwarda Marczewskie
go wynika, że „Zeszyty" jako organ Uniwersytetu Wrocławskiego będą odbiciem życia 
naukowego tej uczelni. Omawiane wydawnictwo nawiązuje do postępowych tradycyj 
Towarzystwa Literacko-słowiańskiego, działającego we Wrocławiu w okresie Wiosny 
Ludów.

Ukazanie się pierwszego numeru „Zeszytów" zbiegło się z dziesiątą rocznicą powrotu 
Wrocławia do Macierzy, zaś zawarte w nim rozprawy są cząstką bogatego dorobku 
naukowego Dziesięciolecia.

Pierwszy głos w Serii A oddano — nie przypadkowo, jak to stwierdza rektor Mar
czewski — Bibliotece Uniwersyteckiej. W konsekwencji zeszyt zawiera prace z zakresu 
bibliotekoznawstwa. Mamy tam trzy rozprawy: Bronisława Kocowskiego Historyczne 
podstawy organizacji zbioru starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocła
wiu, Marty Burbianki Studia nad oprawami wrocławskimi doby Odrodzenia i Karola 
Głombiowskiego ,,Tychoniana" w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Jak już 
widać z tytułów, wszystkie rozprawy dotyczą regionu wrocławskiego.

Rozprawa B. Kocowskiego pozwala czytelnikowi wniknąć w strukturę księgozbioru 
starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz zaznajomić się z cie
kawszymi zabytkami sztuki drukarskiej tak znajdującymi się w Bibliotece, jak również 
z tymi, które zostały zniszczone lub przepadły podczas ostatniej wojny. Pod względem 
strukturalnym Autor przedstawia podział opisywanego księgozbioru na cztery grupy, 
uzasadnione historią i potrzebami bieżącymi: 1. typograficzna, uwzględniająca inkuna
buły, aldiny i elzewiry; 2. rzeczowo-terytorialna, zawierająca polonica, silesiaca, lu- 
satica oraz slavica; 3. chronologiczna z drukami obcymi XVI, XVII i XVIII wieku; 
4. historyczna ze zbiorami: Bibliotheca Piastorum Bregensis, Bibliotheca Rudolphina 
Legnicensis, Bibliotheca Ecclesiae SS Petri et Pauli Legnicensis, Bibliotheca Trebnicensis.

Do tej ostatniej grupy miałyby jeszcze dojść stare druki byłej Biblioteki Miejskiej.
Najwięcej miejsca poświęca Autor omówieniu księgozbiorów historycznych, za

wartych w grupie czwartej, opierając się w znacznej mierze na urzędowych sprawozda
niach niemieckich, a także na ciekawszych zapiskach zachowanych na niektórych 
starych drukach.

Ogólnie o starych drukach dzisiejszej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
można powiedzieć, że pochodzą one z trzech zasadniczych źródeł: 1. z dawnej Biblioteki



Uniwersyteckiej; 2. z ocalałych szczątków prowincjonalnych bibliotek dolno-śląskich 
i 3. z dawnej Biblioteki Miejskiej. Praca jest ilustrowana 20 fotografiami.

M. Burbianka w Studiach nad opiavjami daje ciekawy materiał dotyczący dziejów 
oprawy artystycznej we Wrocławiu. Na podstawie materiałów wrocławskiej Biblioteki 
Uniwersyteckiej Autorka rozpatruje oprawy wrocławskie pód trzema aspektami — 
w odrębnych rozdziałach: I. Oprawy ozdobione elementami herbu Wrocławia; II. Opra
wy ze znakami własnościowymi mieszczan wrocławskich i III. Oprawy dzieł Andrzeja 
Calagiusa. W pierwszym wypadku wyróżnia cztery typy opraw wrocławskich z XVI w.:
1. zaopatrzone w tłoki z zastosowaniem — przy użyciu różnych elementów — charaktery
stycznej litery W; 2. oprawy z tłokami, z których każdy przedstawia jeden ze składo
wych elementów herbu wrocławskiego: lwa, orła, głowę św. Jana i literę W, przy czym 
motywy zdobnicze są ułożone w różny sposób; 3. oprawy dwóch nieznanych introliga
torów wrocławskich, podpisujących się inicjałami I. H. oraz H. B. Pierwszy w latach 
1525—1536 posługiwał się radełkiem, zawierającym cztery tarcze herbu wrocławskiego, 
połączone ornamentem roślinnym, a ułożone w kolejności: litera W z nadpisaną datą 
1525, orzeł, św. Jan Ewangelista, lew z umieszczonymi obok inicjałami I. H. Drugi uży
wał radełka z elementami herbu wrocławskiego, występującymi w kolejności ustalonej 
dokumentem Ferdynanda I, nadającym herb naszemu miastu: lew z podpisanymi ini
cjałami H. B., orzeł, głowa św. Jana Ewangelisty, litera W z nadpisaną datą 1540- 
Czwarty typ opraw — w kilku odmianach — posiada plakietę z herbem Wrocławia, 
umieszczoną pośrodku zwierciadła, i pochodzi z drugiej połowy XVI w. Przez analizę 
wymienionych radełek i tłoków Autorka próbuje ustalić piętnaście innych radełek, 
używanych według Jej zdania przez introligatorów wrocławskich. Ale o tym później.

W rozdziale traktującym o oprawach ze znakami własnościowymi mieszczan wroc
ławskich znajdujemy opisy superexlibrisów Jadwigi Schultzowej, Henryka Rybischa, 
Jerzego Fiirsta, Jana Hessa, Sauera, Mikołaja Kricka, Piotra, Ambrożego i Mikołaja 
Jankowiczów. Rzecz jasna, że przedstawione tu znaki własnościowe, umieszczone na 
oprawach, nie dają kompletnej pewności co do wrocławskiego pochodzenia tych opraw, 
jedynie pozwalają na wytknięcie kierunku dla dalszych badań.

Jeśli chodzi o oprawy na dziełach wrocławskiego poety i humanisty, Andrzeja Ca
lagiusa, to spośród 19 jego dzieł, posiadających stare oprawy, Burbianka wyodrębnia 
i obszernie omawia 7 takich, które dają nam ,,szerokie pole do domysłów" na temat 
ewentualnego pochodzenia wrocławskiego. Pozostałe nie wchodzą w ogóle w rachubę.

Zebrany w rozprawie materiał pozwala Autorce na zarejestrowanie „pewnej ilości 
nieznanych dotąd opraw wrocławskich" i na wskazanie „drogi do dalszych ich poszu
kiwań". Z powodu niekompletności materiału Autorka nie dochodzi do jakichś uogól
nień, stwierdzając, że „za wcześnie jeszcze na ogólną charakterystykę renesansowych 
opraw wrocławskich". Do pracy jako materiał ilustrujący dołączono fotografie 35 
opraw.

Rozprawka Karola Głombiowskiego ,,Tychoniana" zwięźle informuje czytelnika 
o dziejach biblioteki wybitnego astronoma duńskiego, Tychona de Brahe, i o drogach, 
Jakimi pewna jej cząstka dostała się na półki Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Jak zwykle w takich wypadkach bywa, pośrednikami na tych drogach byli wrocławscy 
uczeni, z którymi Tycho utrzymywał bliższe stosunki. Praca jest ilustrowana 6 fotogra
fiami.

Z kolei parę słów oceny i krytyki. Najpierw ogólnie o całym zeszycie. Zacznę od 
tytułu. Czy „Bibliotekoznawstwo" według zamierzeń Redakcji jest tytułem tylko nume
ru pierwszego, czy też będzie się powtarzać w późniejszych „Zeszytach", jeśli te będą 
poświęcone temu zagadnieniu? W pierwszym wypadku tytuł byłby za obszerny, bo 
przecież zamieszczone tu trzy rozprawy poruszają od strony praktycznej tylko nieznacz



ny zakres bibliotekoznawstwa. W drugim zaś wypadku należałoby po tytule „Biblioteko
znawstwo“ podać kolejną liczbę zeszytu poświęconego tej sprawie. Więc np. w nume
rze 1. Serii A mielibyśmy „Bibliotekoznawstwo I“ i — dajmy na to — w numerze 5 
tejże serii „Bibliotekoznawstwo II" itd. W ten sposób ułatwiłoby się czytelnikowi orien
tację w ciągłości tematów, poruszanych na łamach „Zeszytów Naukowych".

Pod względem formalnym całość zeszytu nie pozostaje bez zarzutu. Pewne usterki 
bądź to wynikają ze zbytniego pośpiechu redakcyjnego, bądź wypływają z nadmiernego 
zaufania autorów, okazywanego korekcie wydawnictwa. Skutkiem tego w rozprawie 
Kocowskiego znajdujemy na s. 17 „Breviarum Lubucense" i ,,Breviarum Wratislawiense'‘ 
zamiast Breviarium, a na s. 44 ,,Modrzewskiego Commentatorium de Republica emendan
da libri quinque“  zamiast Commentariorum. W pracy Burbianki pod fotografią 26 czy
tamy m. in. „De laudibus Sancte Crius opus". Wprawdzie praca jest przeznaczona dla 
czytelników, którzy na pewno odgadną właściwą formę Sanctae Crucis; niemniej jednak 
takie zagadki rażą w wydawnictwie naukowym. W streszczeniu rosyjskim pracy Głom- 
biowskiego czytamy „epHCKon Hh Chh“ zamiast „enncKon"; zaś pod fotografią 4 dwu
krotnie przekręcono nazwisko Scultetusa na Sculteusa.

Bardzo to dobrze, że po każdej pracy umieszczono streszczenie w językach francu
skim i rosyjskim. Ma to duże znaczenie propagandowe za granicą. Ale odnośnie do 
streszczeń rosyjskich można wysunąć wątpliwości, czy słusznie nazywa się tam stare 
druki pe^KHe khhth a nie ApeBHHe KHurn. Użycie niewłaściwego terminu sugeruje ro
syjskiemu czytelnikowi, że chodzi o druki rzadkie, czyli po prostu o cimelia, która to 
nazwa ma, jak wiadomo, o wiele szerszy zakres niż stare druki.

Jeszcze parę uwag o poszczególnych rozprawach, względnie o niektórych spra
wach z nimi związanych.

Wydaje mi się, że w pierwszej rozprawie, na s. 18, nazwisko komentatora dzieł 
Horacego, wydanych we Florencji 1482 i w Wenecji 1483, podano w błędnej formie 
„Landini" zamiast „Landino". Nazwisko to występuje w drukach w formie zlatynizowa- 
nej „Landinus" (i tak je podaje Hain). Ta forma łacińska wskazuje na to, że nazwisko 
to brzmiało po włosku „Landino", gdyż formę „Landini" przerobionoby po łacinie na 
„Landinius“ . Zresztą „Landino“ pojawia się w kontekście włoskim we wszystkich trzech 
piętnastowiecznych wydaniach Komedii Dantego z komentarzem tego uczonego (Flo
rencja 1481— GW 7966, Wenecja 1484 — GW 7967 i Brescia 1487 — GW 7968). Dla 
określenia księgozbioru Tomasza Redigera Kocowski używa kilkakrotnie nazwy Redi- 
gciana (s. 39 i 41), która winna być zastąpiona bardziej prawidłową formą Redigeriana 
(zgodnie z zasadami słowotwórstwa łacińskiego). Te filologiczne uwagi, wypowiedziane 
naprawdę z wielką nieśmiałością, a — przyznaję to — wiążące się bardzo mało z biblio
tekoznawstwem, nie zmieniają faktu, że praca Kocowskiego o starych drukach Biblio
teki Uniwersyteckiej we Wrocławiu imponuje szerokością zasięgu i bogactwem prze- 
wertowanego materiału, wykazanego w przypisach. Stanowi poważny wkład do biblio
tekoznawstwa tym bardziej, że omawia zbiory dotychczas prawie nie znane polskiemu 
badaczowi.

Artykuł Burbianki budzi również kilka zastrzeżeń. Nawiązanie do sformułowań 
klasyków marksizmu, dających ogólną charakterystykę epoki, wypadło nieco sztucznie 
i ogólnikowo. Przechodząc do zagadnień merytorycznych trzeba stwierdzić, że szczu
płość posiadanego materiału nie pozwala na ustalenie jakichś konkretnych i niezawod
nych twierdzeń na temat opraw wrocławskich, co potwierdza sama Autorka. Oma
wiając oprawy z herbem Wrocławia (s. 53) Burbianka zaleca ostrożność przy określa
niu pochodzenia oprawy na podstawie wytłoczonej litery W — jednego z elementów 
herbu Wrocławia. Zastrzeżenia, które wysuwa, nie zawsze jednak wydają się uzasad
nione, a przykład plakiety na oprawie egzemplarza De occulta philosophia, zawierają



cej tarczę z literą W o kształcie odmiennym od przytoczonych poprzednio wzorów 
(która to oprawa na podstawie innych kryteriów okazała się wrocławską), przemawia 
raczej za, niż przeciw liczeniu się z wyżej wymienionym kryterium. Z drugiej strony 
Autorka nie waha się w ustaleniu na drodze analizy i porównania radełek i tłoków, 
zachowanych na wrocławskich oprawach piętnastu innych radełek, już nie zaopa
trzonych w emblematy Wrocławia, a używanych zdaniem Autorki przez introligatorów 
wrocławskich w dobie Odrodzenia. Trzeba powiedzieć, że z tych piętnastu radełek 
tylko pięć nie budzi żadnej wątpliwości; są to radełka wymienione w pozycjach 1, 2, 
b, 7 i 12, oznaczone inicjałami nieznanego introligatora wrocławskiego H. B., a więc 
niewątpliwie używane we Wrocławiu. Co do pozostałych nie można mieć tej pewności, 
a to z uwagi na to, że tego rodzaju radełka mogły być produkowane i używane 
wszędzie.

Przy okazji omawiania oprawy na dziele Andrzeja Calagiusa Epigrammałum farra
go, wydanym w Wittenberdze w 1583 r. po 15 VIII i ofiarowanym przez autora Got
frydowi Schillingowi 1 XI 1583, czytamy: „Zestawienie dat mogłoby sugerować Witten- 
bergę [jako miejsce oprawy — K. Z.] . . . Natomiast użycie na wyklejce papieru z fili
granem wrocławskim— W z koroną — przechyla szalę na korzyść Wrocławia". Na 
szczęście w następnym zdaniu Autorka sama nazywa to hipotezą (dodać by trzeba: 
niepewną). Bo użycie na wyklejce papieru wrocławskiego nie musi być dowodem spo
rządzenia oprawy we Wrocławiu. Papier wrocławski chyba wywożono też do innych 
miast.

Jeszcze kilka spraw natury filologicznej. W przypisie 15 (s. 54) i w podpisie pod 
fotografią 8 zupełnie zbędny jest wykrzyknik (!) po słowie „tralata", gdyż formy trafero 
i tralatus były w łacinie średniowiecznej powszechnie używane obok transfero i trans
latus. Nie zawsze dobrze wygląda mechaniczne skracanie tytułów, jak to widzimy pod 
fotografią 33, gdzie z dzieła Calagiusa Biblidos et miraculorum etc. libri decem pozo
stawiono jedynie pierwszy wyraz (Biblidos . . .), który jako dopełniacz nie powinien wy
stępować bez wyrazu rządzącego (w tym wypadku libr i decem). Wydaje się dopraszać 
modyfikacji sposób transliteracji z rosyjskiego. Cierpnie na czytelniku skóra, gdy 
w przypisie 3 na s. 50 czyta ,,A. S. Ž e r n o v a ,  Načalo knigopečatanija v Moskvě i na 
Ukraine (podkreślenia moje — K. Z.). Jeśli tę ofiarę nierozsądnej transliteracji (za którą 
Burbianka nie ponosi winy) przedstawimy z kolei w polskiej transkrypcji, ujrzymy 
a może i usłyszymy takie d z i wo :  Z e r n o w a ,  Naczalo knigopeczatanija w Moskwę 
i na Ukraine! Czy nie byłoby korzystniej porzucić egzotyczną formę transliteracji i na
pisać dokładnie tak, jak rzeczywiście mówią Rosjanie: Z i e r n o w a, Naczało knigo- 
pieczatanija w Moskwie i na Ukrainie?

Niezależnie od przytoczonych wyżej usterek i wątpliwości pracę Burbianki czyta 
się z dużym zainteresowaniem i podziwem dla Jej żmudnego i pionierskiego trudu przy 
badaniu opraw wrocławskich — trudu, który da się porównać z oraniem calizny.

Rozprawkę Głombiowskiego o ,,Tychonianach" warto przeczytać nie tylko ze wzglę
du na jej piękny styl, lecz po to, by poznać bliżej ciekawą postać wybitnego uczo
nego duńskiego z XVI w. Tychona de Brahe, i zaznajomić się z czterema książkami 
znajdującymi się w Bibliotece Uniwersyteckej, pochodzącymi z księgozbioru sławnego 
astronoma, z których dwie niedawno właśnie odkryto.

Sądząc według pierwszego numeru Serii A, można stwierdzić, że „Zeszyty Nau
kowe" to pożyteczne i chwalebne przedsięwzięcie. Należy im więc życzyć pomyślnej 
przyszłości. ,

Kazimierz Zathey


