
do podporządkowania sobie innych organizmów politycznych. Odmienny typ państwo
wości reprezentuje Związek Wielecki (lutycki). Państwo Związku Wieleckiego po
wstaje w X w. jako federacja 4 plemion zgrupowanych wokół najsilniejszego — Reda- 
rów — i słynnej świątyni (Retry) w Radogoszczy. Wszechwładzę w Związku Wie
leckim sprawował wiec; wybierano na nim nawet kapłanów. Państwo Wieleckie upadło 
jednakże już w XI w. wskutek dążenia Redarów do całkowitego podporządkowania 
sobie innych plemion uczestników Związku, co spotkało się z ich oporem, a powstałe 
w konsekwencji tego walki wewnętrzne rozsadziły Związek.

Upadek obydwu najsilniejszych państw zachodnio-słowiańskich (państwo Obodry- 
tów upadło ostatecznie w XII w.). L. Hrabova tłumaczy okolicznością, że znalazły się 
one w obliczu wzmożonego náporu niemieckiego w chwili, gdy zgodnie z ogólną pra
widłowością rozwoju wczesnofeudalnych państw słowiańskich weszły w stadium roz
drobnienia feudalnego, które mocno pomniejszało tak potrzebne do nierównej walki 
z obcym najazdem siły Słowian Połabskich.

Lech Tyszkiewicz

E. C á ň o v á ,  HOSPODÁŘSKÝ STAV PANSTVÍ RÝZMBURK V XVI A NA 
POČÁTKU XVII STOLETÍ. (Sborník Archivních Praei, R. V, z. 2, Praga 1955. 
s. 205—226).

Historycy czescy poświęcają w ostatnich czasach coraz więcej uwagi stosunkom 
gospodarczo-społecznym w dobrach wielkiej własności w XVI i XVII w. świadczy
0 tym m. in. monograficzny artykuł E. Čáňovej, wydrukowany w stosunkowo niedługim 
czasie po ukazaniu się bardziej syntetycznych rozpraw A. Miki i F. Matejka1. Autorka 
usiłuje w miarę możności najdokładniej i najbardziej wszechstronnie, tak jak ha to 
pozwalają źródła, którymi dysponowała, przedstawić stosunki w niezbyt wielkim, li
czącym zaledwie dwa miasteczka i dziesięć wsi, państwie Rýzmburk, położonym w pod
górskim rejonie północnych Czech w pobliżu Náchodu. Dane zaczerpnięte głównie 
z urbarzy i aktów sprzedaży pozwoliły jej przeprowadzić gruntowniejszą- analizę gos
podarstwa państwa rýzmburskiego (1580—1636).

W okresie tym istniały w kluczu rýzmburskim dwa folwarki: w Rýzmburku i w Ra- 
tiborzycach. W skład folwarku ratiborzyckiego wchodziły grunty dwu zakupionych 
w XVI w. wsi kmiecych. Oba folwarki posiadały stosunkowo dużo krów i owiec, nie
wiele świń oraz poważną ilość koni pociągowych (Rýzmburk 10 — 18, Ratiborzyce 
30 — 50). Poza rolnictwem i hodowlą gospodarka pańska czerpała dochody z czterna
stu niezbyt wielkich stawów rybnych i lasów, z których spławiano drzewo na sprze
daż. Z urządzeń przemysłowych należy wymienić pozostający w zarządzie pańskim 
browar o stosunkowo niedużej produkcji, przeznaczonej zapewne na wewnętrzne po
trzeby państwa, trzy młyny dzierżawione przez poddanych, tartak, olejarnię, cegielnię
1 wapiennik. Wapno i cegły wypalano nie na sprzedaż, a jedynie na potrzeby własne. 
Wedle Autorki główną produkcją towarową państwa było zboże. Analizując wysiew 
poszczególnych roślin, który przedstawiał się na obu folwarkach w ten sposób, że 
14% stanowiła pszenica, 30% żyto, 44% owies, a 12% inne uprawy, Autorka mówi 
o „orientowaniu produkcji na owies“ , co wydaje się przesadą. Poważny procent owsa 
w wysiewach, odpowiadający mniej więcej łącznemu wysiewowi żyta i pszenicy, był 
wówczas bardzo częsty i wiązał się z systemem trójpolowym oraz koniecznością utrzy
mania licznego inwentarza. O rynkach zbytu zboża na podstawie znanych Jej materia
łów Autorka nic nie może powiedzieć.

1 A. Mi ka ,  Feudalni velkostatek v jižních Čechách (XIV—XVII stol.) (Histo
ricky Sborník, Praga 1953, s. 122—213); F. M a t e j e k ,  Gostomski a soudobé hos
podářské instrukce v českých zemích (Slovanské Historické Studie, I, Praga 1955).



Ze względu na brak danych o uposażeniu ludności w ziemię zróżnicowanie mająt
kowe ludności Autorka badała w ten sposób, iż opierając się na rodzajach pańszczyzny 
(sprzężajnej czy pieszej) obliczała stosunek ilościowy poddanych ze sprzężajem do bez- 
sprzężajnych. Ewolucja tego stosunku jest nader wymowna. W r. 1595 było 57 go
spodarstw sprzężajnych i 37 bez sprzężaju, a w r. 1636 — 25 gospodarstw sprzężaj- 
nych i 65 bez sprzężaju. Wiązało się to z opisywanym przez Autorkę ogólnym zuboże
niem chłopów, co jaskrawo przejawiło się m. in. w konieczności zlikwidowania dwóch 
jatek mięsnych, o których w r. 1600 pisano, że nie ma nadziei na ich ponowne otwarcie 
ze względu na wielkie ubóstwo ludzi w okolicy. Autorka twierdzi jednak, że obok ubo
żenia większej części kmieci inna ich część wzbogacała się, przytaczając jako dowód 
fakt, iż mimo zmniejszenia się ilości poddanych sprzężajnych robocizny sprzężajne 
wymagane od poszczególnych wsi nie uległy zmianie, że zatem mniejszą ilość gospo
darstw sprzężajnych stać było na odrobienie proporcjonalnie zwiększonej pańszczyzny. 
Bogacenie się części chłopów w okresie feudalizmu nie jest zjawiskiem wyjątkowym
1 możliwe, że zdarzało się również w dobrach ryzmburskich, jednak dowód, jakim 
Autorka popiera swe twierdzenia w tym względzie, budzi poważne zastrzeżenia. Po 
pierwsze, trudno jest uważać zwiększenie pańszczyzny przypadającej na gospodar
stwo kmiece za świadectwo wzrostu jego zamożności. Po drugie, rozmiar pańszczyzny 
sprzężajnej był w państwie ryzmburskim tak nieznaczny (o czym niżej), że jej pewne 
zwiększenie nie nadwyrężało wcale możliwości rozwoju sprzężajnego gospodarstwa 
chłopskiego. Prawdopodobnie pan, chcąc utrzymać dawną zwyczajową ilość robo
cizny sprzężajnej z poszczególnych wsi, zmuszał do niej wszystkich sprzężajnych 
gospodarzy niezależnie od stanu gospodarczego ich majątku. Bliżej nieco zróżnico
wanie społeczne wsi pokazuje Autorka na podstawie danych z r. 1636, które pozwalają 
Je j przeprowadzić podział osiadłych na kmieci ze sprzężajem, kmieci bez sprzężaju, 
zagrodników i chałupników. Jednak nieporozumieniem jest chyba zdanie E. Čáňovej, 
w którym stwierdza, że za chałupnika uważa osiadłego dzierżącego mały kawałek 
gruntu, a za zagrodnika człowieka całkowicie pozbawionego roli, gdy w rzeczywi
stości było odwrotnie2.

Znaczenie podanych przez Autorkę ciężarów na rzecz zamku w pieniądzach i w na
turze trudno jest osądzić ze względu na. brak wiadomości o rozmiarach gospodarstw. 
Natomiast robocizny wahały się w granicach: orka V2 — 3 V2 dnia, wożenie drzewa
2 — 6 sań, praca przy żniwach 1 — 12 dni, plewienie V2 — 1 V2 dnia, praca przy 
konopiach 1 — 2 dni, kopanie rzepy V2 — 1 V2 dnia. Przeciętna wysokość robocizny 
na jednego osiadłego wynosiła 5,9 dnia i zwiezienie 2,2 sań drzewa w roku. Autorka 
nie znając nawet rozmiarów gospodarstw chłopskich twierdzi, iż jest to ilość dość 
znaczna, z czym jednak trudno się zgodzić. Nie chodzi mi oczywiście o porótwnanie 
z zupełnie innymi, nieporównywalnymi stosunkami polskimi, ale nawet jak na ówczesne 
stosunki czeskie jest to ilość robocizny zdecydowanie nieduża3. Na przestrzeni lat 
1595—1636 suma dni robocizny z całego państwa (poza orką) uległa pewnemu, nie
znacznemu zmniejszeniu, natomiast suma renty pieniężnej i naturalnej nieznacznie 
wzrosła.

Kończąc pracę Autorka stwierdza, że większa część produkcji przedsiębiorstw pań
skich szła na potrzeby wewnętrzne i była konsumowana w ramach państwa. Jedynymi 
towarami wywożonymi było zboże i drzewo. Zmniejszanie się ilości pańszczyzny świadczy 
wedle Autorki o zwiększaniu się stosowania pracy najemnej w folwarkach i wzroście

2 E. Čanova, op. cit., s. 218.
3 Wedle M a t e j k a ,  op. cit., s. 68, robocizny w dobrach wielkiej własności w Cze

chach wahały się przeciętnie w granicach 10—40 dni w roku, a w wyjątkowych wy
padkach dochodziły nawet do 100 dni rocznie.



dyferencjacji socjalnej wsi. W produkcji towarowej i ewentualnym wzroście stosowania 
siły najemnej widzi Autorka pierwsze przejawy naruszania stosunków feudalnych, co 
jednak odbywało się niezmiernie powoli.

Artykuł E. Čáňovej mimo drobnych usterek jest cennym przyczynkiem do pozna
nia stosunków na wsi czeskiej w okresie późniejszego feudalizmu. Opublikowanie jak  
największej ilości tego rodzaju prac analitycznych umożliwi gruntowną syntezę hi
storyczną wsi czeskiej w tym czasie.

Roman Heck

V. D e c k e r ,  Z DĚJIN PAPERNICKÉHO ŘEMESLA NA SLOVENSKU (Hi
storické Studie, I, 1955, s. 250—269).

Na wstępie Autor daje kilka ogólnych uwag dotyczących wyrobu papieru w Sło
wacji. Rozwój papiernictwa w Słowacji nie różnił się od jego rozwoju w innych kra
jach europejskich. Filigrany słowackie przedstawiają znaki miast lub rodzin, jednak 
najczęściej podwójny krzyż nad trzema górami, nieraz w połączeniu z koroną św. 
Stefana. Z początkiem XVIII w. pojawiają się imiona i inicjały papierników i miast. 
Zwiększa się ilość filigranów, ale pogarsza się jakość zarówno znaków wodnych, jak  
i papieru. Podobnie jak i w innych krajach papiernicy nie posiadali cechu, jednak 
•odbywali zjazdy, gdzie załatwiano szereg spraw, np. kwestie świadczeń socjalnych, 
i rozstrzygano spory. O jakimś ściślejszym związku papierników, który można by okre
ślić jako cech, słychać tylko na Spiszu (charakter cechu temu związkowi przypisuje 
J . Mišianik Dějiny levočského kníhtlačiarstva, Trnava 1945).

W dalszym ciągu swego artykułu Autor omawia znalezioną w archiwum w Po
pradzie księgę z różnymi zapisami ze wspomnianych zjazdów. W księdze tej pisanej 
częściowo w języku niemieckim, a częściowo w słowackim, Autor wyróżnia pięć części. 
Pierwsza — to spis majstrów i czeladników biorących udział w zjazdach obejmujący 
lata 1759—1776. Druga obejmuje przepisy dotyczące uczniów, czeladników i majstrów, 
nie różniące się od przepisów obowiązujących w innych rzemiosłach. Przyjmowanie 
uczniów odbywało się więc na podstawie tzw. listów dobrego urodzenia. Młody chłopak 
pozostawał uczniem przez 4 lata, potem przechodził na stopień czeladnika, przy czym 
z okazji wyzwolin musiał urządzić kosztowną ucztę. Nieraz przyprawiało go to o nie 
kończące się długi, toteż wszędzie występowano przeciw temu zwyczajowi. Czeladnicy 
podobnie jak i w innych rzemiosłach odbywali wędrówki. W XVI w. wydano zakaz 
pracy u fuszerów, były również wypadki, że autorów ulepszeń technicznych zaliczano 
do fuszerów. Autor wspomina znaną walkę między zwolennikami ręcznego a mecha- 

micznego gładzenia papieru. Specjalne zarządzenia miały na celu ochronę majstrów przed 
i konkurencją. Zakazywano więc m. in. sprzedawać papier poniżej ustalonej ceny.
! Zakazy te nie miały jednak praktycznego znaczenia, gdyż na ogół na rynku brakło 
] papieru i nie było trudności ze zbytem.

W trzeciej części księgi są wyliczone wydatki związane ze zjazdami papierników 
ina Spiszu. Z zapisek tych wynika, że w latach 1759—1776 papiernicy zebrali się 16 
irazy, zawsze w zachodniej Słowacji. We wszystkich rachunkach widnieje kwota pro 
(directora a notara. Byli to funkcjonariusze papierników wybierani na zjeździe na prze
c iąg  jednego roku. Niestety, z lat 1759—1776 nie ma żadnych zapisek dotyczących tego, 
to czym była mowa na zjazdach, prawdopodobnie było to notowane w osobnej księdze.

Czwarta część księgi zawiera zapisy ze zjazdów w latach 1802 — 1811. Zjazdów 
(odbyło się w tym czasie pięć. Księga podaje datę i miejsce zjazdów, wydatki związane 
2Z nimi oraz w skrócie treść obrad.


