
skim, nie bardzo natomiast zgadzamy się z redakcją, która zdecydowała się na 
druk, tym bardziej że i znawca epoki (wszystkie trzy prace związane są z XIV 
i XV w.) miałby im zapewne niejedno do zarzucenia.

Niestety, jeden tylko artykuł poświęcony jest współczesnemu Wrocławiowi — 
J. Duchowicza i Z. Majerskiego omówienie konkursu na urbanistyczne rozwiązanie 
dzielnicy Południe. Wydaje się, że w przyszłych tomach pożądane byłoby roz
szerzenie tej właśnie problematyki, sięgnięcie do zagadnień socjograficznych, ko
munalnych, architektonicznych. Jeśli nawet trudno byłoby o konkretne wyniki 
badań (są one dopiero w zaczątku), cenne będzie samo naszkicowanie problema
tyki.

„Rocznik“ zamyka „Kronika“, która poza niefortunną Ankietą zawiera dane 
o działalności TMW, TRZZ oraz obszerny (blisko 30 stron) Diariusz kultury Wro
cławia za rok 1956. W przyszłości warto by chyba pomyśleć o uzupełnieniu każdego 
tomu bibliografią wrocławską, tym bardziej że Biblioteka Uniwersytecka od dawna 
już gromadzi na bieżąco odpowiednie materiały.

Do tego nie ograniczają się jednak postulaty pod adresem Redakcji. Przede 
wszystkim należałoby definitywnie ustalić profil — naszym zdaniem — drogą 
ograniczenia się do zagadnień ściśle wrocławskich. Nie zaszkodziłyby też starania 
o zwiększenie liczby czytelników. Niżej podpisany bowiem, kupując „Rocznik“ 
w księgarni, dowiedział się, że jest jego pierwszym nabywcą.

Wacław Długoborski

F. G r a u s ,  DÉJINY VENKOVSKÉHO LIDU V CECHÁCH V DOBÉ PŘED
HUSITSKÉ t. II: Dějiny venkovského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419, na
kladatelství Československé Akademie Véd, Praha 1957, s. 632 +  23 ryciny + 6 map.

Książka F. Grausa, której pierwszy tom był już recenzowany w „Sobótce” \  
należy do poważnych osiągnięć powojennych historiografii czeskiej. Jej tom drugi, 
poświęcony okresowi od połowy XIII w. do r. 1418, jest znacznie obszerniejszy, bo
gatszy w treści i bardziej żywo napisany od tomu pierwszego, obejmującego czasy 
wcześniejsze. Przyczyną tego była niewątpliwie znacznie większa ilość źródeł, na 
jakich Autor mógł się oprzeć, pisząc o dziejach XIII i XIV w., niż ta, jaką dyspo
nował przy badaniu czasów dawniejszych, a być może i to, że — jak wydaje się — 
problematyka późniejszego feudalizmu (XIII—XIV w.) jest dla niego szczególnie 
bliska i pociągająca.

Recenzowany tom składa się z kilku części. Do właściwego tekstu pracy, obej
mującego analizę położenia ludności wiejskiej, F. Graus dołączył 6 ekskursów i 42 
różnego rodzaju dodatki. Pracę opatrzono wykazem wyzyskanych źródeł i literatury, 
streszczeniem rosyjskim i francuskim, indeksem oraz bogatym i dobrze dobranym 
materiałem ilustracyjnym.

Pierwszy rozdział, poświęcony omówieniu literatury i źródeł, rozpoczyna się 
naświetleniem głównych tendencji panujących w historiografii czeskiej i niemiec
kiej, jakimi były niemal powszechne uznanie czasów XIII i XIV w. za okres dobro
bytu i przyznawanie osadnictwu na prawie niemieckim roli czynnika, który wywołał 
radykalny przewrót i spowodował olbrzymi postęp w życiu gospodarczym Czech 
(co było wspólne dla wychodzących z różnych pozycji narodowych uczonych czes-

Recenzja pióra K. M a l e c z y ń s k i e g o  (Sobótka, VIII, 1953, s. 280—289).



kich i niemieckich). Z obu tendencjami Autor nie zgadza się. W dalszym ciągu roz
działu wskazuje On na konieczność uwzględniania możliwie najszerszego wachla
rza źródeł przy badaniu dziejów ludności wiejskiej i charakteryzuje ogólnie źró
dła, na których się opierał. W tym miejscu trzeba podkreślić umiejętne wyzyski
wanie przez F. Grausa w książce z zakresu historii gospodarczo-społecznej źródeł, 
do których historycy przy tego rodzaju tematach rzadko sięgają, takich jak na przy
kład kazania, traktaty teologiczne, baśnie ludowe, poezja itd., co stanowi cenne 
uzupełnienie wiadomości z innych źródeł i czyni pracę bardziej żywą.

Drugi rozdział zajmuje się analizą gospodarki wiejskiej. Autor wskazuje na 
niewielkie znaczenie tzw prymitywnych form gospodarki, jak łowiectwo i bart
nictwo, nie odgrywających już uprzednio w Czechach większej roli w życiu ludności 
wiejskiej. Duże natomiast znaczenie uzyskują lasy, które feudałowie rozpoczynają 
chronić przed karczunkiem, widząc w nich źródło poważnego dochodu. Hodowla 
bydła w Czechach ze względu na brak dostatecznej ilości łąk i pastwisk nie mogła 
zaspokoić zapotrzebowania kraju, w związku z czym importowano bydło z Węgier 
i Austrii. Podstawową gałęzią gospodarki wiejskiej była produkcja zbóż, które 
już w XIV w. eksportowano z Czech w dość poważnych ilościach. W związku z na
turalnym charakterem gospodarki tylko niezbyt duża część produkcji rolnej jest 
sprzedawana na rynek. Wydaje się jednak, że zdanie Autora, jakoby chłopi sprze
dawali tyle produktów, ile musieli sprzedać, aby opłacić pieniężne świadczenia feu
dalne, nie jest chyba słuszne 2. Kolejność była prawdopodobnie odwrotna. Jeśli chłop 
sprzedawał, to można było wprowadzać świadczenia pieniężne, opłacane na ogół 
tylko częścią uzyskiwanych ze sprzedaży pieniędzy. Wiemy przecież dobrze, że chłop 
kupował pewną ilość towarów miejskich, pił w karczmach, kupował ziemię. Zresztą 
o tych rzeczach pisze Autor w innymi miejscu, zwracając uwagę na niekorzystny 
dla chłopa rozwój cen, a skoro chłop kupował w mieście, to za co?

Przy przedstawianiu zagadnienia rzemiosła wiejskiego F. Graus dostrzega już 
u schyłku XIV w. konkurencję pańskich rzemieślników wiejskich z rzemiosłem 
miast. Istniejące w Czechach majątki feudalne Autor dzieli na trzy typy: 1. stary 
majątek feudalny, w którym feudał przy pomocy pańszczyźnianej pracy poddanych 
prowadzi niewielkie gospodarstwo własne dla zaspokojenia swych potrzeb konsump
cyjnych. Typ ten jest charakterystyczny dla małych majątków feudalnych; 2. typ 
dużego latyfundium, gdzie gros dochodów pana stanowi renta pieniężna od podda
nych, a gospodarka własna nie odgrywa większej roli; 3. majątki, w których feuda- 
lowie przy pomocy pańszczyzny lub pracy najemnej produkują zboże na rynek. Ten 
rzadki według Autora w przedhusyckich Czechach typ majątku stanowił zarodek 
późniejszej gospodarki folwarcznej okresu wtórnego poddańswa. Powyższa klasyfi
kacja majątków feudalnych może wzbudzić pewne zastrzeżenia. Czyżby istotnie go
spodarstwa folwarczne mniejszych majątków (typ 1) były gospodarstwami natural
nymi? Pod tym względem dużo do myślenia dają źródła śląskie XIV w., w których 
świetle folwarki w drobnych majątkach rycerskich posiadały na ogół 5—7 łanów, 
w związku z czym trudno przypuścić, by nie były nastawione na produkcję towa
rową 3. Być może, że w Czechach było inaczej. Wydaje mi się, że nie można przece
niać naturalnego charakteru gospodarki folwarcznej w XIII i XIV w. Czytelnika 
zdziwić może łączne potraktowanie folwarków towarowych, korzystających za
równo z pańszczyzny, jak i z pracy najemnej (typ 3) jako zaczątków folwarków

2 Zob. s. 55 i 78, a zwłaszcza lapidarne sformułowanie tego twierdzenia 
w  streszczeniach rosyjskim (s. 582) i francuskim (s. 601).

3 Zob. R. He c k ,  Uwagi o gospodarce folwarcznej na Śląska w okresie Odro
dzenia (Sobótka, XI, 1956, s. 170—175).



doby „wtórnego poddaństwa“. Niewątpliwie w takim sformułowaniu może być sporo 
racji, ale nasuwa się kwestia, czy folwarki korzystające z pracy najemnej nie 
wnosiły czegoś nowego w stosunki produkcji i czy ich rozwój ku folwarkowi 
pańszczyźnianemu był już wtedy zdeterminowany. Kwestii tej Autor nie porusza 
przy opisie typów folwarków. Według F. Grausa w XIII i XIV w. widać dwie, 
pozornie przeciwstawne sobie tendencje: rustykalizacja gruntów pańskich i zabór 
ziemi chłopskiej przez panów. Było to wynikiem rozwoju majątków drugiego 
typu (czynszowych) i stopniowego wzrostu znaczenia typu trzeciego (folwarczno- 
-towarowego).

Trzeci rozdział poświęcony został zagadnieniom osadnictwa. Osadnictwo na 
prawie niemieckim zostało w nim słusznie przedstawione jako kontynuacja wcześ
niejszej, rodzimej akcji osadniczej. Wydaje się jednak, że Autor w polemice z lite
raturą burżuazyjną poszedł za daleko twierdząc, iż osadnictwo na prawie niemiec
kim nie spowodowało w Czechach żadnego przewrotu, ponieważ wszystkie zjawi
ska z nim związane, jak przejście na rentę pieniężną, nowe prawo, sama akcja 
osadnicza mają swe korzenie i pierwowzory w czasach przedlokacyjnych4. Nie 
wiem, czy istnienie pierwowzorów i zaczątków nowego rozwoju wystarcza do r a d y 

kalnego rozprawienia się z teorią przewrotu. Rzecz w tym, że istota przewrotu 
polegała na masowości i szybkości przyjmowania się nowych zjawisk. Nawet gdyby 
stanąć na stanowisku F. Grausa, że w technice rolnej akcja osadnicza nie przyno
siła nic nowego, lecz korzystała z wcześniejszych wzorów5 6, to przecież sam fakt, 
podkreślony zresztą (może zbyt mocno) w podsumowaniu książki, że w XIII i XIV w. 
następuje masowe upowszechnianie postępowej techniki rolnej (wprowadzenie trój- 
polówki, rozwój specjalnych kultur itd.), tak że rolnictwo osiągnęło, z grubsza bio
rąc, taki poziom techniczny, jakiego nie można było już w ramach formacji feudal
nej przekroczyć 8, mówi wyraźnie, iż pomniejszanie znaczenia tej epoki jako czasów 
wielkiego i szybkiego postępu nie jest chyba słuszne. Postęp ten polegał na maso
wości nowych zjawisk, która stwarzała nową jakość życia gospodarczego. Między ży
ciem gospodarczym miast i wsi czeskich (podobnie zresztą jak i polskich) XII 
i XIV w. istniała duża różnica jakościowa. Inną rzeczą jest kwestia oceny roli 
niemieckiego elementu osadniczego w tym postępie. Rola ta winna być wreszcie 
kiedyś obiektywnie przedstawiona, by położyć kres odwiecznym polemikom, w któ
rych uczeni niemieccy zajmowali się wyolbrzymianiem tego, co Niemcy zrobili na 
Wschodzie, a uczeni słowiańscy opisem tego, czego osadnicy niemieccy nie zrobili. 
Jest to jedno z ważnych zadań marksistowskiej, internacjonalistycznej historiografii 
zarówno słowiańskiej, jak i niemieckiej. Według mego subiektywnego zdania peł
nej, gruntownej i zupełnie bezstronnej oceny tej kwestii w książce brak, nato
miast widać w niej pewną tendencję do pomniejszania roli osadnictwa niemiec
kiego, która rzutuje na wiele twierdzeń i ujęć książki.

Czwarty rozdział książki zajmuje się prawem emfiteutycznym, jakie wnosiło 
ze sobą osadnictwo na prawie niemieckim. Nawiasem mówiąc, Autor używa w ogóle 
terminu „prawo emfiteutyczne” (zresztą zgodnie z niektórymi określeniami ówczes
nych źródeł — spotykanymi także w Polsce) na określenie prawa niemieckiego. 
Cechą prawa emfiteutycznego było dziedziczne posiadanie (dominium utile) ziemi 
i prawo jej alienacji za zgodą pana. Ciekawie i słusznie podkreślono w książce, 
że w świetle rzadkich wzmianek o „prawie czeskim” można mówić właściwie o dwu 
jego rodzajach: po pierwsze, o prawie czeskim stosowanym przy lokacjach, na ja

4 S. 101.
5 S. 98.
6 S. 308.



kim chłop dziedziczył dom, lecz nie dziedziczył ziemi, będącym w pewnym 
stopniu prawem uprzywilejowanym; po drugie, o dawnym ius servile, przy którym 
chłop, zdany na łaskę i niełaskę pana, mógł być w każdej chwili pozbawiony nie 
tylko ziemi, lecz również domu. Wprowadzenie dziedziczności ziemi F. Graus łączy 
z nowym prawem emfiteutycznym (niemieckim). Nasuwa się pytanie, czy wobec 
tego, że w  Polsce istnieją ślady dziedziczności gruntu na prawie polskim 7, nie da
łoby się odszukać ich również w Czechach. Dziedziczność taka mogła się wiązać 
zarówno z potrzebami nowego osadnictwa, jak i z lepszym położeniem niektórych 
grup w  dawnym prawie słowiańskim. Dają tu dużo do myślenia występujące za
równo w Czechach, jak i w Polsce terminy dziedzina i dziedzice, a zwłaszcza cyto
wana przez Autora nazwa grupy ludności na prawie czeskim diediczones perpetu i8 9 10. 
Warto podkreślić, że na Śląsku np. dziedziny występują wyraźnie we wsiach nie- 
lokowanych i nie oznaczają w tym wypadku synonimu łanu • (w jakim to znaczeniu 
można je spotkać również u Autora, lecz częściej raczej w  czasach późniejszych). 
Podobnie jak w Polsce następowało w Czechach stopniowe upodobnianie się sto
sunków we wsiach na prawie niemieckim i rodzimym prawie czeskim.

Piąty rozdział omawia problem feudalnej renty gruntowej. Czytelnika polskiego 
uderza masowość przechodzenia na rentę pieniężną, która we wsiach lokowanych 
wypiera nie tylko rentę odrobkową, lecz również i rentę naturalną, jaka w postaci 
świadczeń w zbożu była w Czechach w XIV w. czymś bardzo rzadkim. To różni 
ostro Czechy od Polski, gdzie renta naturalna po okresie lokacji miała nadal po
ważne znaczenie1*. Według F. Grausa nie można lekceważyć znaczenia pańszczyzny 
na wsi przedhusyckich Czech. Obok wsi, gdzie chłopi nie byli obciążani robociznami, 
istniały wsie o robociźnie kilku dni w roku i wsie o wysokim wymiarze pańszczy
zny, przede wszystkim w dobrach duchownych, tam gdzie klasztory prowadziły 
własną gospodarkę folwarczną. Odnośnie do tego problemu nasuwa się pytanie, 
jak było z pańszczyzną w małych majątkach drobno- i średnioszlacheckich, tam 
gdzie szlachcic miał 1 wieś i 1 folwark. Właśnie tam pańszczyzna powinna być 
chyba najwyższa. Że tak było w Polsce, zdają się wskazywać liczne skargi chło
pów z dóbr szlacheckich na wysokie robocizny, występujące w polskich księgach 
sądowych XV w. Problemu tego Autor nie dostrzega. Tendencją rozwoju feudalnej 
renty gruntowej, jaką wbrew dawnej literaturze wykazuje F. Graus, od połowy 
XIV w. było podwyższanie pańszczyzny oraz występujące także podwyższanie świad
czeń pieniężnych w drodze nakładania rozmaitego rodzaju opłat dodatkowych, przy 
niezmiennych w zasadzie podstawowych czynszach pieniężnych. Również wbrew 
dawnej literaturze przedstawiony został rozwój cen jako niekorzystny dla lud
ności wiejskiej, ponieważ wzrastały ceny wyrobów przemysłowych przy niezmien
nych cenach produktów rolnych.

7 M. in. A. S z e 1 ą g o w s k i, Chłopi dziedzice we wsiach na prawie polskim, 
Lwów 1899; J. M a t u s z e w s k i ,  Causae hereditariae klauzul immunitetowych  
(Czasopismo Prawno-Historyczne, VIII, 1956, z. 1, 63—92); K. B u c z e k ,  Uwagi 
o prawie chłopów do ziemi w Polsce piastowskiej (Kwartalnik Historyczny, LXTV. 
1957. z. 3, s. 56—99).

* S. 195.
9 Zob. urbarz dóbr trzebnickich na Śląsku z r. 1410 opublikowany przez A. M e i 

t z e  n a, Urkunden schlesischer Dörfer zur Geschichte der ländlichen Verhältnisse 
und Flureintheilung insobesondere (Codex dipL Silesiae, t. IV, Breslau 1863, s. 252 
269).

10 Zob. Z. K a c z m a r c z y k ,  M. S c z a n i e c k i ,  Kolonizacja na prawie nie
mieckim w Polsce a rozwój renty feudalnej (Czasopismo Prawno-Historyczne, m ,  
1951, s. 59—86).



W związku z rentą feudalną Autor omawia w szóstym rozdziale książki dyfe- 
rencjację społeczną wsi, zastrzegając się, że chodzi o zróżnicowanie w ramach sta
nowiącej całość feudalnej klasy chłopstwa. Zajmujące dla czytelników polskich są 
zestawienia danych o rozmiarach gospodarstw kmiecych, dowodzące, że ich wiel
kość w XIII i XIV w. nie była wcale jednakowa, że gospodarstwa jednołanowe 
nie były wcale czymś typowym i powszechnym w tym okresie. Wielkość gospo
darstw kmiecych zależała od różnych czynników. W rejonach górskich, gdzie ziemi 
ornej było mało, a dużą rolę odgrywała hodowla, gospodarstwa były z reguły 
znacznie mniejsze niż na nizinach. Uderza w ogóle mały rozmiar gospodarstw 
kmiecych w Czechach. Autor dzieli ludność poddaną wsi czeskiej na trzy grupy: 
bogaczy, średnich poddanych i biedotę. Biedotę stanowili tzw. podsiedkowie (subses) 
i najemnicy rolni. „Podsiedkowie“ byli poddanymi posiadającymi niewielkie kawałki 
gruntu względnie tylko dom, zmuszonymi do pracy i zarobków dodatkowych na 
folwarku lub u zamożnych kmieci; odpowiadali oni naszym kategoriom zagrodni
ków i chałupników. Podział ten wydaje się jak na stosunki wsi feudalnej nieco 
zbyt prosty. Panującą tendencją było pogłębianie się dyferencjacji socjalnej wsi, 
chociaż istniały pewne przeszkody proces ten hamujące, takie jak ograniczona 
własność ziemi, rozdrabnianie gospodarstw przy dziedziczeniu, dążność panów do 
utrzymywania starych stosunków wiejskich.

Rozdział siódmy przedstawia zagadnienia stosunków prawnych, naświetlając 
kwestie samorządu i sądownictwa wiejskiego, przywiązania chłopów do ziemi, praw
nych ograniczeń codziennego życia wsi i szeregu innych problemów prawnych. Są
downictwo w sprawach wiejskich było w Czechach dość zróżnicowane. Obok są
dów wiejskich pod przewodnictwem sędziego (odpowiednik naszego sołtysa), bę
dących w pewnej mierze organem samorządu wiejskiego, istniały podobnie jak 
w Polsce sądy sprawowane bezpośrednio przez pana, wreszcie w niektórych wsiach 
sąd pański był zastępowany przez sądy pobliskich miast. Teoretycznie w Cze
chach do końca XIV w. przysługiwało chłopom prawo apelacji od sądów pańskich, 
lecz możliwości uzyskania sprawiedliwego wyroku były iluzoryczne. W ciągu XIV w. 
dochodzi w drodze praktyki do przywiązania chłopów do ziemi. Jednocześnie spo
tykamy się z wypadkami wyganiania chłopów z ich gospodarstw. Przy opuszcza
niu i obejmowaniu nowych gospodarstw chłopi musieli płacić odpowiednie opłaty 
(przychodne i odchodne). W związku z ustalaniem się dziedziczności feudałowie 
przywłaszczyli sobie prawo „odumartego”, prawo do majątku po zmarłym podda
nym, który nie pozostawił po sobie męskiego potomka; za prawo to z reguły po
bierano opłaty pieniężne. Mimo krytyki tegoż prawa w literaturze XIV w. utrzy
mało się ono nie tylko do wojen husyckich, lecz występowało również po nich. 
Prawo sprzedaży ziemi przysługiwało tylko poddanym na prawie emfiteutycznym. 
Dość obszernie omawia Autor zagadnienia samorządu wiejskiego.

W ósmym rozdziale omówiono walkę klasową chłopów czeskich w XIII i XIV w. 
Na przeszkodzie szerokiemu rozwinięciu się walki klasowej chłopów czeskich w tym 
czasie stał szereg czynników: wpływ Kościoła, średniowieczna wiara' chłopstwa 
w dobrego króla (słabsza w Czechach niż w innych krajach europejskich), wyła
dowanie się nienawiści klasowej na bezpośrednich gnębicielach (urzędnikach admi
nistracji pańskiej), wzajemne spory między wsiami lub częściami wsi należącymi 
do różnych panów, przeciwieństwa i zróżnicowanie majątkowe między chłopstwem, 
brak wyszkolenia wojskowego i przywiązanie do gospodarstwa, którego chłop nie 
chciał porzucać. W rezultacie typowe dla ̂ vsi czeskiej XIII i XIV w. były niższe 
formy walki: skargi na panów, a jeszcze częstsze skargi na proboszczów (obawiano 
się ich mniej niż panów), odmowa wykonywania powinności i indywidualne zbie-



gostwo. Do wyższych form walki Autor zalicza zajmowanie ziemi pańskiej, pod
palanie dworów i zbójnictwo. Jednak w przyznawaniu zbójnictwu w całości cha
rakteru walki klasowej F. Graus poszedł chyba za daleko. Sprawa ta jest bardzo 
skomplikowana i wymaga głębszej analizy, ponieważ przy zbójnictwie wchodziły 
często w grę motywy pospolitej chęci rabunku. Zdanie Autora, że zbójnicy rabo
wali kupców z motywów nienawiści klasowej n , wydaje się być co najmniej zbyt 
jednostronne. Załatwienie się z przestępczym charakterem zbójnictwa notatką 
w przypisie, że zdarzały się wypadki napadów zbójników na chłopów, chyba nie 
wystarcza11 12. Autor stwierdza nasilanie się walki klasowej chłopstwa w drugiej 
połowie XIV i w początkach XV w., co budziło wśród panów obawy przed więk
szym ruchem chłopskim. Wyrazicielem tych obaw był Tomasz ze Stitnego, który 
z jednej strony nawoływał poddanych do posłuszeństwa i pokory, z drugiej zaś wzy
wał panów do ulżenia doli chłopów. Rozdział kończy się przedstawieniem roli he
rezji w walce klasowej chłopstwa czeskiego XIII i XIV w., roli w tym okresie 
z różnych względów niezbyt wielkiej.

Ostatni, dziewiąty, rozdział książki podsumowuje wyniki pracy. F. Graus wyka
zuje w nim, że nie można mówić o jakiejś pierwotnie zupełnie odrębnej słowiań
skiej drodze rozwoju stosunków gospodarczo-społecznych ani o wyprowadzaniu póź
niejszego układu tych stosunków w XIII i XIV w. z wpływów obcych, lecz że spo
łeczeństwo czeskie rozwijało się według ogólnych prawidłowości feudalizmu, a wszy
stkie ważniejsze zmiafty (jak kolonizacja, emfiteuza, wykształcenie się miast) miały 
swe korzenie w rodzimych stosunkach i nie były mechanicznym kopiowaniem obcych 
wzorów. Mylne są również zdania o pomyślnym położeniu chłopów czeskich przed 
wybuchem powstania husyckiego, wręcz odwrotnie, od połowy XIV w. daje się zau
ważyć pogorszenie położenia ekonomicznego i prawnego poddanych. Przy maksy
malnym w ówczesnych warunkach zasiedlaniu kraju, przy ograniczonej produkcji 
miast i małej chłonności ich na rynku na wyroby wiejskie wielkość obrotu pie
niężnego nie mogła wzrastać, a możliwości wzrostu feudalnej renty gruntowej pie
niężnej były również ograniczone. Gdy jednocześnie ceny produktów rolnych stały 
w miejscu, a ceny wyrobów miejskich wzrastały, powstawały warunki, w których 
panowie, dążąc do zaspokojenia swych potrzeb, stawali się zainteresowani w orga
nizowaniu własnej produkcji rolnej przy pomocy renty odrobkowej. Według F. 
Grausa już w okresie przedhusyckim istniały w Czechach tendencje prowadzące 
do „wtórnego poddaństwa“. Ruch husycki miał ich dalszy rozwój zahamować na 
dłuższy czas. Takie ujęcie zagadnienia drogi rozwoju Czech i jej zdefiniowania już 
w XIV w. jest może nieco zbyt jednostronne. Nie wiem, czy w drugiej połowie XIV 
i początkach XV w. nie było w Czechach elementów dalszego rozwoju bardziej po
stępowych stosunków produkcji, czy elementy regresu miały już przewagę. Nie tu 
miejsce na rozstrzyganie tej sprawy, o której zresztą trudno byłoby mi dyskuto
wać z uczonym i znawcą stosunków czeskich tej miary, jak F. Graus. Być może, że 
nastawiony na śledzenie zarodków „wtórnego poddaństwa” za mało uwagi zwró
cił On na elementy prowadzące w drugim kierunku.

Do książki dołączył F. Graus 6 interesujących ekskursów: 1. charakterystykę 
urbarzy jako źródła historycznego wraz z zestawieniem urbarzy doby przedhusyc- 
kiej; 2. charakterystykę i zestawienie rachunków gospodarskich; 3. charakterystykę 
inwentarzy i tabelaryczne zestawienie danych o inwentarzach; 4. zestawienie wia
domości o cenach XIII—XIV w.; 5. zestawienie wiadomości o płacach w mieście 
i na wsi w tym okresie; 6. artykuł o majątku zakonu krzyżackiego w Czechach

11 S. 292—293.
12 S. 293, przyp. 175.



i na Morawach. Poza ekskursami książka zawiera dodatki, na które składają się: 
rejestr wiadomości o zakładaniu stawów rybnych, rejestr wzmianek o klęskach 
atmosferycznych, głodach i nieurodzajach lub szczególnych urodzajach, rejestr wzmia
nek o pustoszeniu wsi przez wojny i rozboje, rejestr wzmianek o emfiteuzie i prawie 
czeskim, tablice stosunku sumy zakupnej (arra) do czynszów we wsiach lokowanych, 
rejestr emfiteutycznych umów Wyszehradu, przegląd powinności wsi klasztoru 
strahowskiego z r. 1410, rejestr wzmianek o emfiteuzie w dobrach klasztoru osiec
kiego, rejestr wiadomości o ciężarach wsi na obszarze wielkiej Pragi, zestawienie 
ciężarów różnych wsi, wreszcie 32 rozmaitego rodzaju, publikowane po raz pierw
szy z rękopisów, teksty źródłowe dotyczące dziejów wsi.

Książka F. Grausa jest dużym osiągnięciem historiografii czeskiej. Jej główne 
walory — to wysoki poziom erudycyjny, bardzo szerokie wyzyskanie wszelkiego 
rodzaju źródeł drukowanych i archiwalnych, barwny sposób wykładu, wreszcie bar
dzo umiejętne zastosowanie metody materializmu historycznego. Oba tomy Dziejów 
ludności wiejskiej pogłębiają i zmieniają gruntownie stan wiedzy o historii wsi 
czeskiej w średniowieczu, zastępując na tym odcinku przestarzałą i jakże w porów
naniu z nimi skromną książkę K. K rofty13. Z niektórymi twierdzeniami F. Grausa 
można polemizować, ale ogólny obraz położenia ludności wiejskiej przedstawia On 
bez wątpienia słusznie i zarówno uogólnienia książki, jak i jej olbrzymi materiał 
faktograficzny zapewniają temu dziełu trwałą pozycję wśród czołowych prac czes
kiej literatury historycznej.

Roman Heck

W. B r a c h m a n n ,  DIE ENTWICKLUNG DES APOTHEKENWESENS IN 
SCHLESIEN (Zeitschrift für Ostforschung Länder und Völker im östlichen Mittel
europa, 7. Jahrgang, 1958, Heft 2, Marburg/Lahn 1958, s. 241—254).

Do tematów ciekawych, a przy tym bardzo mało znanych w historii Śląska na
leżą bez wątpienia dzieje śląskiego aptekarstwa. Stanowią one bardzo charakte
rystyczny rozdział z dziejów kultury miejskiej, a poza tym apteki śląskie w rozwoju 
swym przodowały w stosunku do aptek na innych ziemiach polskich zarówno pod 
względem ilościowym, jak j a k o ś c io w y m O ile bowiem zarządzenia dotyczące 
aptek na Śląsku pojawiają się już w XV w., to w samej stolicy Polski, Krakowie, 
pierwszą ich zapowiedź będziemy mieli dopiero w r. 1523 2, przy czym właściwy 
ich rozmach przypada dopiero na początek XVII w .3, gdy tymczasem na Śląsku 
cały szereg miast wydaje je w XVI w.

Brachmann w swym artykule pokusił się o podanie czytelnikowi syntetycznego 
zarysu aptek śląskich, począwszy od chwili ksztaltowaniá się ich ze zwykłych 
kramów korzennych aż do okresu drugiej wojny światowej i przejęcia aptek ślą
skich przez władze polskie. Problematyka była więc sama przez się zbyt obszerna 
i bogata, aby ją bez szkody dla istoty rzeczy zmieścić w kilkunastostronicowym 
artykule. Autor w zasadzie ograniczył się do wyliczenia, według niego, najważniej
szych wydarzeń z historii śląskich aptek, z pominięciem jednak niezmiernie inte-

13 K. K r o f t a ,  Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě, Praha 1919.
1 W. G ł o w a c k i ,  Śląsk średniowieczny wzorem dla aptekarstwa polskiego, 

Katowice 1947.
2 Volumina legum, t. I, 402.
3 J- L a c h s, Dzieje aptekarstwa krakowskiego, Kraków 1930.


