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AKUMULACE KAPITAŁU V CESKYCH ZEMICH Ceskoslovensky Casopis Histo- 
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Zagadnienie dużego rozwoju hodowli ryb w okresie późniejszego feudalizmu 
jest jednym z ważnych problemów historii gospodarczej krajów Europy środko
wej. Zagadnienie to w Polsce nie ma wprawdzie tak wielkiego ciężaru gatun
kowego jak w Czechach, niemniej i na ziemiach polskich w okresie 
XV—XVII w. gospodarka rybna miała duże znaczenie *). Szczególnie wysoko po
stawioną i szeroko rozpowszechnioną była gospodarka rybna na Śląsku, który 
służył nawet pod tym względem za wzór dla innych ziem Rzeczypospolitej1 2 3). 
Dlatego też zagadnienie stosunku rozwoju hodowli ryb do pierwotnej akurńulacji 
kapitału stanowi problem żywo interesujący również historyków polskich. 
Czechy, w których zakładanie stawów rybnych w okresie XV—XVII w. przy
brało olbrzymie rozmiary, posiadają bogatą literaturę poświęconą tej sprawie*). 
Na wagę tego problemu dla ogólnego rozwoju czeskiego procesu dziejowego, 
a w szczególności walki klasowej chłopstwa, zwracał m. in. uwagę w swym 
artykule na łamach „Sobótki" M. Francie4).

Problem rozwoju gospodarki rybnej nie jest zagadnieniem oderwanym od 
całokształtu rozwoju gospodarczego, od procesu intensyfikacji gospodarki feuda- 
łów w XV, a zwłaszcza w XVI w., i zwrotu ku rencie odrobkowej w krajach na 
wschód od Łaby.

A. Mika, wychodząc ze znanego zdania Marksa: „Epokowe znaczenie w dzie
jach akumulacji pierwotnej mają te przewroty, które stanowią dźwignię dla 
tworzącej się klasy kapitalistów; przede wszystkim jednak te, które nagle 
i gwałtownie odrywały wielkie masy ludzkie od ich środków utrzymania i rzu
cały je na rynek pracy w postaci postawionych poza prawem proletariuszy"5), 
dąży do naświetlenia problemu, czy masowe zakładanie stawów rybnych

1 Zwrócił na to uwagę m. in. już przed wojną R. R y b a r s k i ,  Gospo
darstwo księstwa oświęcimskiego w XVI wieku, Kraków 1931, rozdz. III.

2 Por. R y b a r s k i ,  op. cit., s. 72.
3 Na czoło wysuwają się tu m. in. prace: F. T e p 1 y. Piispkvky k dejinam 

ćeskeho rybnikafstvi (Publikace Min. Zem., nr 96), Praga 1937 i artykuł F. Hru-  
b e g o Z hospod&rskych pfevratu ćeskych v stoi XV a XVI (Cesky Casopis
Historicky 1924, R. 30).

4 M. F r a n c i e ,  Walka klasowa chłopów czeskich w XVII w. (Sobótka 
1952 i 1953, z. VII i VIII).

5 K. Ma r k s ,  Kapitał, Warszawa 1951, t. I, s. 773.



w Czechach w XVI w. prowadziło do pozbawiania chłopów środków egzy
stencji, do rugowania ich z ziemi i przyczyniało się w ten sposób do powstawa
nia wolnej siły roboczej. Wagę zagadnienia ilustruje fakt, że istniało wtedy 
w Czechach przeszło 78 000 stawów rybnych, z których niejeden zatopił setki 
hektarów, a ówczesne źródła roją się od skarg w rodzaju wypowiedzi dr Kampa: 
„Panowie w większej części poddanym swym dziedziny rolne odejmą i wezmą, 
i rybniki sobie z nich urządzą, chleb im od ust wydzierać i brać będą" 6).

W procesie zakładania rybników w Czechach Autor widzi dwa etapy: pierw
szy, gdy zakładano rybniki stosunkowo niewielkie (mniej więcej do połowy 
XVI w.), drugi, gdy zakładano, zwłaszcza w typowych majątkach nastawionych 
na hodowlę ryb, olbrzymie stawy rybne. Jest zrozumiałe, że w pierwszym okre
sie trudno mówić o jakichś rugach chłopów na większą skalę. Większe szkody 
mógł przynieść poddanym okres drugi. Zadanie, które chciał Autor rozwiązać, 
polega na odpowiedzi na pytanie, czy zatapianie ziem dla celów wielkich ryb- 
ńików doprowadziło do masowego rugowania poddanych z gruntu. Przystępując 
do wykonania tego zadania Autor stwierdza, że w bogatej czeskiej literaturze 
-przedmiotu wyjątkowo tylko można spotkać wzmianki świadczące wyraźnie 
ó całkowitym pozbawieniu chłopów ziemi. Pieczołowita kwerenda w materiale 
archiwalnym przyniosłaby zdaniem Autora jedynie garść przykładów, których 
absolutnie nie można by uogólniać. Dla rozwiązania problemu wybiera więc Autor 
inną drogę. Odsuwając na drugi plan wzmianki historyczne o rugowaniu chło
pów, szuka wyjaśnienia w analizie techniki hodowli ryb i jej związku z ówczes
nym systemem gospodarki feudałów.

Przystępując do wywodów szczegółowych zwraca Autor najpierw uwagę 
na trzy fakty: 1. że zwierzchność feudalna w tym okresie wiele trudu wkładała 
w to, by przywiązać chłopa do ziemi i to nie tylko przez przepisy prawne, 
lecz również przez całą swą politykę gospodarczą (między innymi również przez 
dawanie chłopom nowych gruntów w zastępstwie zatopionych przez stawy); 
2. że bardziej uciążliwym było dla zwierzchności zdobycie zastępczych gruntów 
ornych dla poddanych niż łąk; 3. że należy pamiętać, iż trójpolowy system 
uprawy ziemi czynił na ogół praktycznie niemożliwym zatopienie wszystkich 
gruntów poddanego. Następnie, opierając się z jednej strony na ówczesnych in
strukcjach hodowli ryb, a z drugiej na zasadach nowoczesnej techniki budowy 
stawów uwzględniającej zdobycze geologii i hydrologii, oraz porównując jo, 
Autor stwierdza, że są one zgodne we wskazówkach, w jakich miejscach należy 
urządzać rybniki. Pod rybniki nadają się miejsca w pobliżu rzek, miejsca o grun
tach nieprzepuszczalnych, względnie o gruntach przepuszczalnych, lecz o bardzo 
płytkich, tuż pod powierzchnią ziemi znajdujących się zasobach wody podziem
nej. Wreszcie przy budowie mniejszych stawów rybnych wyzyskiwano często ba
seny powstałe na skutek zagrodzenia mniejszych rzek. Autor dochodzi więc do 
wniosku, że większość dużych rybników mogła być zakładana jedynie na zie
miach silnie podmokłych. Ziemie takie wedle zasad agrotechniki nie nadają się 
na rolę orną. O przeprowadzaniu prac melioracyjnych na większą skalę w ów
czesnych warunkach nie mogło być mowy. Na ziemiach podmokłych i kwaśnych 
wszystkie gatunki zbóż, poza owsem, nie udają się. Autor wspomina, że istotnie 
spotyka się wypadki zasiewania jęczmienia na terenie spuszczonych stawów,

6 Cytat wedle A. Mi k i ,  s. 263.

25 — Sobótka. R. IX. 1954.



jednakże w sumie dochodzi do wniosku, że rybniki musiały pokrywać w naj
większej części ziemie nieuprawne, w pierwszym rzędzie łąki a także i grunty 
leśne. W celu porównania wyniku swego rozumowania z rzeczywistością ana
lizuje następnie Autor położenie ówczesnych rybników w typowych okręgach 
hodowli ryb, w państwach pardubickim i podiebradzkim. Okazuje się, że w obu 
tych państwach rybniki leżały na ogół na terenach podmokłych i położonych 
nad rzekami, które nie nadawały się do uprawy. W obu państwach spotykamy, 
co prawda, w pewnej ilości zatapianie gruntów ornych, nawet całych wsi, jednak 
zwierzchność osadzała w tych wypadkach chłopów na innych ziemiach. W re
zultacie trzeba stwierdzić, że rybniki w większości nie zajmowały gruntów 
ornych i nie rugowały całkowicie chłopa z ziemi. Niemniej szkody wyrządzane 
poddanym przez zakładanie rybników były znaczne. Polegały one na zabieraniu 
chłopom w pierwszym rzędzie łąk i pastwisk gminnych i indywidualnych. Oczy
wiście szkody te były bardziej dotkliwe dla wieśniaków biednych, bardziej za
leżnych od dochodu z produktów hodowlanych i użytkowania pastwisk gmin
nych. W ten sposób szkody te przyśpieszały pogłębianie się podziału majątko
wego na wsi czeskiej. Ostatecznie Autor dochodzi do wniosku, że zakładanie 
rybników poczyniło znaczne szkody poddanym, zubożyło ich, jednak nie do
prowadziło do masowego usuwania chłopów z ziemi i nie można go uważać za 
przejaw pierwotnej akumulacji kapitału.

Cenna i przez podjęcie tak ważnego tematu, i przez oryginalny sposób 
podejścia do niego praca A. Miki ma bez wątpienia duże znaczenie dla badań 
nad początkami kapitalizmu w Czechach. Jednakże sprowadzenie zagadnienia 
roli gospodarki rybnej w procesie pierwotnej akumulacji kapitału do podsta
wowego wprawdzie i zasadniczego problemu rugowania chłopów z ziemi, jest 
pewnym zwężeniem i uproszczeniem tematu. Rozwój gospodarki rybnej wiąże 
się ściśle z ogólną intensyfikacją gospodarki feudałów w XV i XVI w. i posia
da także inne aspekty związane z zagadnieniem postępu ku kapitalizmowi czy 
regresowi ku najbardziej prymitywnym formom wyzysku feudalnego. Bez wąt
pienia hodowla ryb, a zwłaszcza nastawiona nawet na eksport za granicę gospo
darka rybna w Czechach, zwiększała towarowość produkcji feudała. Jednak 
wiemy z wypowiedzi Stalina, że „produkcja towarowa doprowadza do kapita
lizmu tylko w tym wypadku, jeśli istnieje prywatna własność środków pro
dukcji, jeśli siła robocza występuje na rynku jako towar"7). Nasuwa się pytanie, 
w jakim stopniu gospodarka rybna korzystała z pracy najemnej i stanowiła ry
nek dla ewentualnie istniejącej wolnej siły roboczej, a w jakim opierała się na 
pracy chłopa pańszczyźnianego.

Na Śląsku da się zauważyć w XVI w. obie formy pracy w gospodarce rybnej. 
Spotykamy tu wykwalifikowanych mistrzów stawowych, zapewne pracowników 
wolnonajemnych 8 9), spotykamy również błąkających się po kraju luzem parobków 
stawowych, których skłonny byłbym też uważać za element wolnonajemny ®)

7 J. S t a l i n ,  Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR (Nowe Drogi 
1952, nr 10, s. 11).

8 Przykładem może być występujący w dobrach Schaffgotschów w majątku 
Chojnasty „Teichmeister", który w r. 1950 zeznaje, że jest tam zatrudniony od 
36 lat. Woj. Archiwum Państw, we Wrocławiu Rep. 39, IV. 7. M. fol. 120.

9 Stany śląskie wydawały wielokrotnie rozporządzenia przeciw „Gart und 
Teichknechte" chodzącym luzem po kraju.



Z drugiej strony, na terenie całego Śląska narzuca się masowo chłopom w fornre 
pańszczyzny szereg prac związanych z gospodarką rybną, jak budowa tam, po
moc przy połowach, a zwłaszcza obowiązek wożenia ryb ze stawów na dwór 
feudała i na sprzedaż do miasta. Ciężary te posiadały na Śląsku dość duże zna
czenie. Przedstawienie tych problemów w kraju zaawansowanej gospodarki 
rybnej, jakim były Czechy, byłoby szczególnie cenne. W związku z zapotrzebo
waniem na pracę przy rybnikach powstaje pytanie, czy gospodarka rybna feu- 
dałów nie odegrała w warunkach ówczesnych podobnej roli do gospodarki fol
warcznej i wraz z nią nie przyczyniła się do uwstecznienia całokształtu stosun
ków gospodarczo-społecznych. Pytanie to ma dla historii Czech szczególną wagę, 
ma ono również i duże znaczenie dla Śląska, gdzie podobnie jak w Czechach 
zakładano w XVI w. wiele stawów, zatapiając w tym celu czasami całe wsie l0).

R o m a n  H e c k

W. D ł u g o b o r s k i ,  POCZĄTKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ KLASY RO
BOTNICZEJ NA GÓRNYM ŚLĄSKU (Kwartalnik Historyczny 1954, R. LXI, nr 1, 
s. 150—177).

Do niezwykle ciekawych i pasjonujących historyka zagadnień należy nie
wątpliwie problem powstawania na ziemiach polskich stosunków kapitalistycz
nych i formowania się klasy robotniczej. Niestety nasza dotychczasowa wiedza 
w tej dziedzinie jest nadzwyczaj skromna. Prawie całkowicie jeszcze jesteśmy 
skazani na wyniki nauki burżuazyjnej, która, rzecz jasna, nie dała i dać nie mogła 
właściwego obrazu rodzącego się kapitalizmu. Szczególne luki odczuwa się 
w dziedzinie historii Śląska. Wprawdzie o przemyśle górno-śląskim napisano 
wiele opracowań, szczególnie monograficznych — niestety są one obarczone nie 
tylko wszystkimi błędami charakterystycznymi dla burżuazyjnej historiografii, 
ale dodatkowo jeszcze szczególnie ostro zarysowaną postawą antypolską znajdu
jącą nieraz swój wyraz w gloryfikacji roli państwa pruskiego, bezkrytycznym 
kultywowaniu legendy fryderycjańskiej, odmawianiu polskim masom Górnego 
Śląska jakichkolwiek zdolności twórczych. Zakłamanie pruskiej historiografii szło 
nierzadko tak daleko, że niektórzy jej przedstawiciele dopatrywali się w polityce 
Fryderyka II elementów opieki nad klasą robotniczą. Rzecz jasna, że obalenie 
legendy fryderycjańskiej i pokazanie we właściwym świetle roli państwa pru
skiego w procesie powstawania stosunków kapitalistycznych i kształtowania się 
początków klasy robotniczej jest rzeczą konieczną i nieodzowną.

Tego trudnego zadania podjął się historyk wrocławski, W. Długoborski. Arty
kuł jego jest podsumowaniem częściowych wyników pracy nad początkami klasy 
robotniczej Górnego Śląska. Ze względu na ograniczone ramy artykułu Autor nie 
zatrzymuje się dłużej nad charakterystyką literatury zamykając trafną zresztą jej 
ocenę w kilku wierszach. Już od pierwszych stron Autor przystępuje ad rem sta
wiając zarzut burżuazyjnej historiografii, że nie wydobyła specyfiki w rozwoju 
przemysłu górno-śląskiego, którą tak silnie podkreślał Julian Marchlewski. Dla 
Autora jest raczej rzeczą drugorzędną wszystko to, co jest wspólne w rozwoju

w W opolskich dobrach zamkowych zatopiono w połowie XVI w. 3 wsie: 
Lendzin, Zbyczyna i Sowczyce usuwając z nich mieszkańców. O losie usunię
tych mieszkańców brak wiadomości. Woj. Arch. Państw, we Wrocławiu Rep 
35. I. 89. c. Urbarz dóbr zamkowych opolskich z r. 1566.


