
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.



Piąta część zawiera w skrócie zapisy z lat 1828—1893 mówiące tylko o popradz
kiej papierni. W tym czasie zjazdy papierników już się nie odbywały. Zapiski z tych 
lat wskazują również na zanikanie i rozluźnienie się dotychczasowych form organiza
cyjnych papierników.

W sumie należy stwierdzić, że artykuł Deckera posiada bardzo dużą wartość, 
właśnie ze względu na omówienie nie znanej w Polsce księgi. Rzuca ona światło na 
stosunki społeczne i organizacyjne papierników, a więc na dziedzinę, która we wszyst
kich krajach jest mało znana. Materiały te mogłyby posłużyć do rozwiązania per analo
giam niektórych niejasnych problemów w dziejach papiernictwa w Polsce, a zwłaszcza 
na Śląsku.

Kazimiera Maleczyńska

PISMA PIOTRA PAMPUCHA. WYBÓR. „Śląsk“ , Stalinogród 1955, s. 232.
Wybór pism Piotra Pampucha redagowany przez Zdzisława Obrzuda jest reedycją 

czterech prac tego autora: 150 lat niewoli pruskiej, czyli męczeństwa polskiego ludu 
śląskiego pod rządami pruskimi (Mikołów 1920); Fossores ex Polonia (Zaranie 
Śląskie, Cieszyn 1934/35); Uśamowolnienie i uwłaszczenie polskich chłopów górno
śląskich 1807—1865 (Rocznik I Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Katowice 1929); Re
forma rolna w górno-śląskiej części województwa śląskiego (Strażnica Zachodnia, 
Poznań 1927). Prace zawarte w tomie Wyboru zaopatrzono obszernym wstępem oraz 
przypisami.

Wstęp pióra Stanisława Ziemby wyjaśnia motywy reedycji: „Bodaj że tylko jeden 
Julian Marchlewski potrafił przed Pampuchem z taką ostrością przedstawić sytuację 
ekonomiczno-społeczną i narodową ludu śląskiego, umęczonego długą niewolą... Co 
prawda nie podszedł Pampuch do tego zagadnienia z właściwą metodą naukową, nie 
dysponował takim zasobem wiedzy z dziedziny nauk społecznych i ekonomicznych, 
jak Marchlewski; nie zawsze ze zgromadzonych dowodów krzywdy i tyranii potra
fił wyciągnąć słuszne wnioski czy ujawnić winnych, ale mimo wszystko zasłużył pi
smami na przypomnienie“ . Porównanie P. Pampucha z J . Marchlewskim jest trochę 
przesadne. Wydaje się nawet, że między działalnością Pampucha a Marchlewskiego 
zachodziły pewne istotne różnice. Lecz nie uprzedzajmy na razie faktów. Autor wstępu, 
S. Ziemba, zapewnia zresztą, że opiera się nie tylko na relacjach brata, Antoniego Pam
pucha, ale uzupełnił je z materiałów piśmiennych, czasopism, dzienników oraz z ory
ginalnych dokumentów pozostałych po zmarłym (1946 r.).

Poniższe drobne uwagi merytoryczne dotyczące zarówno wstępu, jak i poszczegól
nych prac nie umniejszają bynajmniej bardzo pozytywnej oceny wydania. Nie ulega 
wątpliwości, że P. Pampuch, pochodzący z Siołkowic na Opolszczyźnie, był wielkim 
działaczem, patriotą walczącym o polski Śląsk. Takim pamięta go po dziś dzień ludność 
Śląska Opolskiego. P. Pampuch wyrósł wśród chłopów i robotników śląskich, a sam 
będąc robotnikiem dobrze rozumiał krzywdy ludu cierpiącego pod jarzmem pruskim. 
Wszystkie bez wyjątku prace Pampucha przesiąknięte są głębokim patriotyzmem, umi
łowaniem Polski i zrozumieniem krzywd swych rodaków.

W wiele obiecującym wstępie Ziemba wskazał, że młody Pampuch już w gimna
zjum paczkowskim zetknął się z postępowym prądem socjaldemokratycznym. W gronie 
kolegów czytywał socjaldemokratyczny „Volkswacht“ . Interesowały ich strajki robot
ników przemysłowych i folwarcznych, dyskutowali nad problemami politycznymi“ 
(s. 14). Czy potężne strajki górno-śląskie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz 
fala rewolucyjna lat 1905—1907 znalazły w pracach Pampucha chociaż powierzchowne 
odzwierciedlenie? Dalej twierdzi Autor wstępd; że Pampuch obrał sobie jako kierunek 
studiów prawo, gdyż „prawo bardziej niż jakakolwiek inna dziedzina — rozumował —


