
W takim razie narocznik znaczyłoby tyle co umyślny. Nie wchodząc w dalszą 
porównawczą semantykę tego terminu, należy oczekiwać, że zapowiadana praca 
dra Pałuckiego przyniesie na tym polu ciekawe i niespodziewane wyniki46.

Karol Maleczyński

VISITACE MALTÉZSKYCH VELKOSTATKŮ VE SLEZSKU ROKU 1536, wyd. 
J. Svátek (Slezsky Studijni Ustav, Opava 1956, s. 32).

Wydana przez J. Svatka wedle oryginału zdeponowanego w Zemedelsko-Le
snickém Archivum w Orliku nad Wełtawą wizytacja komend maltańskich na Śląsku 
z r. 1536 jest źródłem bardzo ciekawym i wielostronnym. Wizytacja ta objęła nie
mal wszystkie komendy maltańskie na Śląsku, a więc Kłodzko, Grobniki, Opawę, 
Maków, Koźle, Białą, Oleśniczkę, Brzeg, Łosiów, Tyniec, Dzierżoniów, Strzegom 
i Złotoryję, pomijając tylko domy Zakonu we Lwówku i we Wrocławiu. Językiem 
wizytacji jest łacina przeplatana miejscami zwrotami, a nawet zdaniami czeskimi.

Przeprowadzający ją wizytatorzy zajmowali się w pierwszym rzędzie stanem 
gospodarczym poszczególnych komend, zestawiając ich dochody, opisując inwen
tarz żywy i narzędzia folwarków czy wreszcie inwentarz ruchomości w klaszto
rach. Przy niektórych komendach podano również spisy posiadanych przez nie 
przywilejów (niestety mało dokładnie, bez bliższych dat) oraz skargi poddanych 
na klasztory i skargi braci na przełożonych czy wreszcie pewne informacje doty
czące szerzenia się reformacji. W sumie jest to źródło mogące zainteresować nie 
tylko historyka gospodarczo-społecznego czy historyka Kościoła na Śląsku, lecz 
również historyków kultury materialnej, badaczy obyczajów, a może nawet i ba
daczy dyplomatyki śląskiej.

Największe znaczenie ma ono jednak niewątpliwie jako źródło do dziejów go
spodarczych. Pod tym względem różni się ono zasadniczo od publikowanych do
tychczas wizytacji śląskich, mających charakter administracyjno-kościelny i po
święcających kwestiom gospodarczym niezbyt wiele uwagi1, przypominając jedy
nie wizytację wiązowską streszczoną przez K. Engelbrechta* 1 2. Data powstania wi
zytacji jest mniej więcej współczesna dacie powstania pierwszych liczniejszych, 
urbarzy śląskich w XVI w.3 Wizytacja jednak różni się dość poważnie od współcze
snych urbarzy. W przeciwieństwie do nich przynosi bardzo niewiele wiadomości 
o położeniu i ciężarach ludności wiejskiej, omawiając wsie podległe joannitom bar
dzo powierzchownie, zadowalając się najczęściej jedynie wymienieniem łącznej 
sumy świadczeń ze wsi, bez podania nawet jej rozmiarów w łanach. Brak więc 
informacji o konkretnych ciężarach ludności wiejskiej poza robocizną, która 
w świetle danych występujących w wizytacji nie była jeszcze w majątkach zako
nu maltańskiego zbyt wysoka, wynosząc w skali rocznej około, 3 dni orki i obo
wiązek dostarczania podwód na przewożenie drzewa i ryb. Niemniej jednak chłopi

45 Recenzja niniejsza została napisana przed wyjściem „Przeglądu Historycz
nego“ 1957, z. 1, z pracą doc. dra K. Buczka o dokumencie z r. 1204 dla Trzebnicy,, 
z którą podzielam wiele wspólnych poglądów, a w  niektórych punktach różnię się.

1 J. J u n g n i t z ,  Visitationsberichte der Diözese Bresslau, 3 vol., Breslau 
1902 — 1908; M. W o j t a s ,  Akta wizytacji dekanatów bytomskiego i pszczyń
skiego w roku 1598 (Fontes, III, Katowice 1938).

2 K. E n g e l b r e c h t ,  Geschichte d. Stadt Wansen u. d. Wansener Haltes 
Bd I, Olau 1927, s. 138 — 177 passim.

3 O szesnastowiecznych urbarzach śląskich por. wstęp do wydawnictwa 
R. H e c k ,  J. L e s z c z y ń s k i ,  Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich 
z lat 1566 i 1567, Wrocław 1956.



niektórych wsi uskarżali się na wzrost pańszczyzny. W przeciwieństwie do więk
szości urbarzy wizytacja przynosi natomiast bardzo dokładne dane o gospodarce 
folwarcznej, sile pociągowej na folwarkach, narzędziach, płacach, ilości czeladzi, 
ilości wysiewów, zbiorów i omłotów oraz o dochodach zarówno z gospodarki fol
warcznej, jak i z czynszów i świadczeń poddanych. Ciekawe są dane wizytacji do
tyczące hodowli ryb i owiec. W sumie wizytacja majątków maltańskich z r. 1536 
to niezwykle cenne źródło, umożliwiające badanie stosunków ekonomicznych 
w dość znacznych posiadłościach joannitów, rozrzuconych w różnych okolicach 
Śląska. Jest to tym bardziej ważne, że nie posiadamy dotąd tego rodzaju źródeł 
drukowanych, dotyczących gospodarki w majątkach klasztornych na Śląsku 
w tym czasie. A wszystko zdaje się na to wskazywać, że i zachowane źródła archi
walne są pod tym względem dość skromne.

Sposób wydania wizytacji nie nasuwa większych zastrzeżeń. Bardzo krótki 
(niecała strona) wstęp wydawcy zaznajamia ogólnie z genezą i znaczeniem źródła, 
po czym następuje tekst wizytacji. Wydaje się, że niepotrzebnie poprzerywano cią
głość oryginalnego tekstu krótkimi wprowadzającymi streszczeniami w języku cze
skim, dodanymi przez wydawcę przed wizytacją każdej z komend, tym bardziej 
że przy skromnych rozmiarach źródła streszczenia takie są właściwie zbędne. 
Dołączone przypisy wyjaśniają w zadowalający sposób nazwy miejscowości, infor
mują o osobach wymienionych w wizytacji i zestawiają literaturę dotyczącą wizy
towanych komend maltańskich.

Roman Heck

F. M a t e j e k ,  GOSTOMSKI A SOUDOBÉ HOSPODÁŘSKÉ INSTRUKCE 
V CESKÝCH ZEMÍCH (Slovanské Historycké Studie, 1955, nr 1, s. 7—79).

F. Matejek zajmuje się w swym artykule stanem i organizacją polskiej i cze
skiej wielkiej własności ziemskiej w drugiej połowie XVI w. na podstawie Gospo
darstwa Gostomskiego oraz czeskich instruktarzy ekonomicznych. Posługując się 
metodą porównawczą, Autor wskazuje na podobieństwa i różnice w stosunkach 
ekonomiczno-społecznych obu krajów. Godny podkreślenia jest fakt wskazywa
nia przez Matejka Śląska jako ziemi będącej odzwierciedleniem stosunków wystę
pujących w polskiej i czeskiej wielkiej własności ziemskiej. Wypowiadając się 
w pierwszej części swej pracy o polskiej i czeskiej szesnaptowiecznej literaturze 
gospodarczej oraz o polskiej i czeskiej historiografii traktującej o tych zagadnie
niach, Matejek przyznaje pod tym względem pierwszeństwo historiografii pol
skiej oraz wyżej ceni ówczesną polską literaturę gospodarczą. Czeska literatura 
gospodarcza z XVI w. może poszczycić się pracami o zagadnieniach specjalnych, 
nie posiada natomiast dzieł, które by traktowały o całości gospodarstwa, kompila
cji czy też tłumaczeń (szesnastowieczne tłumaczenie Krescentyna nie zostało wy
dane). Do najważniejszych prac czeskich tego okresu należą: Jana Dubraviusa De 
Piscinis et piscibus (Wrocław 1547); Alše Knoblocha z Pinsdorfu Regiment správy 
ovčího dobytka ve dvoje knihy rozdělený (Praga 1561) oraz szereg instruktarzy 
gospodarczych, urbarzy i ksiąg ziemskich. Matejek omawia także ważniejsze prace 
historyków polskich i czeskich. Z ostatnich wymienia poświęcone zagadnieniom 
wielkiej własności ziemskiej w Czechach w XVI w. prace K. Krofty Přehledné dě
jiny selského stavu; J. Piekařa Knihy o Kosti; F. Hrubégo Z hospodářských přev
ratů českých v stoléti XV. a XVI.; V. Černého Hospodářské instrukce; F. Teplého 
Příspěvky k dějinám českého zemědělství; V. Pěšáka Panství rodu Smiřických 
v letech 1609—1618 oraz wydaną już po ostatniej wojnie pracę A. Miky Feudální 
velkostatek w  jižních Čechách ve 14. — 17. stol. Matejek przyjmuje za Grekowem


