
W numerze pierwszym XVII rocznika „Sobótki” (s. 102—104) ukazały się 
uwagi prof. K. Orzechowskiego na temat mojej pracy *. Fakt, że wyszły one spod 
pióra tego właśnie Autora, musi każdego zdziwić. Napisał je bowiem nie historyk 
gospodarczy, lecz historyk państwa i prawa, zajmujący się zupełnie inną epoką 
i innymi problemami, znany z prac związanych z ustrojem wsi śląskiej w XVIII 
i na początku XIX w. To między innymi spowodowało szereg nieporozumień, tym 
bardziej że wysunięte zarzuty nie zostały ani w jednym wypadku poparte rzeczo
wymi argumentami.

1. N i e p o r o z u m i e n i a  n a t u r y  o g ó l n e j  i m e t o d o l o g i c z n e j

Autor recenzji zarzuca mi rozbieżność między treścią książki a jej tytułem, 
mianowicie że połowa książki jest poświęcona omówieniu nie związków handlo
wych zgodnie z zapowiedzią w tytule, lecz warunkom rozwoju śląskiego rynku 
wewnętrznego i zewnętrznego, a jedynie rozdział o drogach handlowych „przy
pomina zapowiedź tytułu”. Zaznaczę tutaj, że w tej części pracy prócz wspomnia
nych dróg handlowych omówiłem podstawy gospodarcze rozwoju handlu śląskiego 
w XVII w., transport lądowy, wodny, pocztę, organizację i technikę handlu oraz 
politykę handlowo-celną. Pragnę zapytać, czy wszystkie te problemy nie wiążą się 
rzeczywiście z tematem? Czy nie wchodzą w zakres pojęcia rynku? Uwzględnia je 
i kładzie na nie szczególny nacisk współczesna historiografia1 2 i w tym ujęciu praca 
moja różni się korzystnie w zasadniczy sposób od prac moich poprzedników, któ
rzy zagadnienia te traktowali jedynie marginesowo, kładąc nacisk na przedmioty 
handlu i politykę handlową. Bez uwzględnienia wszystkich tych czynników, o któ
rych wspomniałem, obraz handlu byłby niepełny. Zresztą problemy te omawiane 
są pod kątem widzenia związków z rynkiem polskim. Weźmy dla przykładu cho
ciażby rozdział poświęcony polityce handlowo-celnej. Czyż nie wiąże się on z te
matem, ściślej z tytułem pracy, skoro omawiam tam głównie walkę kupców 
śląskich właśnie z miastami Rzeczypospolitej o rynek zbytu towarów śląskich 
w Polsce oraz politykę państwową właśnie pod kątem widzenia handlu między

1 M. W o l a ń s k i ,  Związki handlowe Śląska z Rzecząpospolitą w XVII wieku, 
ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia (Prace Wrocławskiego Towarzystwa 
Naukowego, Seria A, nr 77, Wrocław 1961 ss. 340 i 2 mapy).

2 Por. przykładowo: W. R u s i ń s k i ,  O rynku wewnętrznym w Polsce drugiej 
połowy XVIII w. (Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, R. XVI, 1954— 
1955, s. 113—151); t e n ż e ,  Znaczenie rynku zewnętrznego w dziejach gospodarki 
folwarczno-pańszczyźnianej (VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, VI, 
Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1960, s. 141—152 i dyskusja, tamże, 
s. 152—191), a zwłaszcza referat C. B o b i ń s k i e j ,  Niektóre przesłanki rozwoju 
rynku wewnętrznego w Małopolsce w XVIII wieku (tamże, s. 193—210 i dyskusja, 
s. 210—262).



Śląskiem a Rzecząpospolitą? Recenzent nie dostrzegł, że w tym samym rozdziale 
piszę o prawach składu miast Rzeczypospolitej, o walce kupiectwa wrocławskiego
0 wolny przewóz towarów śląskich drogą wiślaną. Problemów tych nie omawia
łem po raz wtóry w rozdziale poświęconym organizacji i technice handlu ze 
względu na brak szczegółowszej dokumentacji dotyczącej tych kwestii, wymagają 
one oddzielnego zbadania. Zresztą nie uważałem za celowe szczegółowiej zajmo
wać się transportem wiślanym, skoro posiadał on dla handlu śląskiego minimalne 
zupełnie znaczenie. Nie mogę zgodzić się z zarzutem, że przy poczcie nie wspo
mniałem nawet o Rzeczypospolitej, skoro zupełnie wyraźnie piszę o tym na s. 84. 
Równie bezpodstawny jest zarzut, jakobym wymieniał jedynie szlaki kołowe z te
renu Rzeczypospolitej, skoro na stronach od 40—53 bardzo s z e r o k o  omawiam 
przebieg dróg handlowych, m. in. właśnie na terenie Śląska.

Pragnę zaznaczyć, że celem moim nie było wyczerpanie problematyki rynku 
wewnętrznego i zewnętrznego, lecz jedynie zwrócenie uwagi na niektóre elementy 
składające się na pojęcie rynku, w szczególności zaś te, które warunkowały roz
wój handlu, będący jedynie „zewnętrznym wyrazem rynku” (por. wstęp). Pro
blematyka bowiem rynku zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego jest tak 
bogata i złożona, że na wyczerpanie jej w odniesieniu do terenu Śląska i Rzeczy
pospolitej można by poświęcić nie jedną, lecz kilka rozpraw.

Wypada zapytać Autora, jakie to problemy należało w pracy omówić, skoro 
część druga poświęcona wymianie towarowej — Jego zdaniem — „jedynie w pew
nej mierze odpowiada tytułowi książki”? Zauważę tu, że pojęcie „wymiana 
towarowa” jest jednoznaczne i odpowiada treści tej części pracy. Użyłem tego 
określenia, jako że jego zakres jest szerszy od zakresu pojęcia ..przedmioty 
handlu”.

Kolejny zarzut wiąże się częściowo z podtytułem pracy, jakoby Śląsk byl 
reprezentowany w mej książce przez jedno miasto, tzn. przez Wrocław, co uwidocz
niłem w podtytule, Rzeczpospolita zaś również przez jedno miasto, mianowicie 
Kraków, „przy szerokiej (lecz tylko wyrywkowej) ilustracji faktami, dotyczą
cymi innych miast”. Już w sformułowaniu tym tkwi sprzeczność. Skoro jest .mo
wa o szerokiej ilustracji faktami i w odniesieniu do innych miast, tzn. że Autor 
recenzji sam przyznaje, iż w pracy musi być mowa o innych miastach. Dla histo
ryka gospodarczego każdej epoki, nie tylko epoki feudalnej, dominująca pozycja 
Wrocławia w życiu ekonomicznym Śląska nie może ulegać wątpliwości. To pryn
cypialne, przodujące stanowisko Wrocławia wynikało już z racji jego położenia 
geograficznego, funkcji gospodarczej i politycznej roli, jaka przypadła w udziale 
stolicy Dolnego Śląska na przestrzeni dziejów. Uważny czytelnik dojrzy z łatwością 
w mej pracy, jak w miarę upływu czasu, szczególnie w okresie wojny trzydziesto
letniej, wskutek której wiele mniejszych miast śląskich mocno ucierpiało i znikło 
z handlu lub spadło do roli zupełnie drugorzędnego partnera handlowego, znacze
nie Wrocławia jeszcze bardziej się umocniło. Fakt ten nie mógł więc pozostać 
nie uwzględniony w podtytule książki.

Inaczej jednak przedstawiała się sytuacja w odniesieniu do głównych miast 
Rzeczypospolitej. Uwidocznienie Krakowa w podtytule — jak życzy sobie Autor — 
oznaczałoby przodującą rolę Krakowa w handlu ze Śląskiem wśród innych miast 
Rzeczypospolitej. Do takich wniosków w pracy nie doszedłem. Wobec braku ta
kich materiałów statystycznych dla innych miast Rzeczypospolitej, jakimi dyspono
wałem jedynie dla Krakowa, nie mogłem z całą pewnością stwierdzić, że Kraków 
odgrywał podobną rolę w handlu ze Śląskiem jak Wrocław w handlu z Rzecząpo
spolitą w porównaniu z innymi miastami. Zachowałem tu daleko idącą ostrożność
1 w zakończeniu pracy (s. 295) stwierdziłem, że w XVII w. były dwa najważniej



sze kierunki handlu śląskiego z Rzecząpospolitą, a to Kraków i Toruń. Handel 
z Wielkopolską w XVII w. zmienił w dużym stopniu swój charakter w związku 
z migracją rzemieślników śląskich na ten teren w dobie wojny trzydziestoletniej. 
Z tych powodów Kraków nie mógł być uwidoczniony w podtytule pracy. Inna jest 
sprawa, że związki handlowe z Krakowem, zostały przeze mnie przedstawione 
w sposób możliwie najpełniejszy. Przyczyniła się do tego najlepiej zachowana 
i jedyna w swoim rodzaju baza źródłowa, a mianowicie fakt istnienia krakowskich 
rejestrów celnych, które w najlepszy sposób oddają intensywność tego handlu.

Oceniając proporcje poszczególnych części pracy Autor recenzji nie wziął pod 
uwagę, że w druku znajduje się tom drugi poświęcony statystyce handlu śląskiego 
z Rzecząpospolitą. Piszę o tym we wstępie (s. 17) i powołuję się na to w wydruko
wanej pracy co najmniej kilkanaście razy. Szkoda więc, że Recenzent nie zacze
kał z pisaniem swych uwag do czasu ukazania się tego tomu, dostrzegłby wówczas 
dobitnie, że Śląsk reprezentowany jest głównie w pracy nie przez jeden Wrocław, 
lecz przez kilkadziesiąt miast, miasteczek i wsi śląskich, które były w bardziej 
lub mniej poważnym stopniu zaangażowane w tym handlu.

Czy rzeczywiście jednak i w wydanej przeze mnie książce Rzeczpospolita spro
wadza się jedynie do Krakowa, a Śląsk głównie do Wrocławia? Wystarczy zajrzeć 
do dołączonego do pracy indeksu miejscowości, który zawiera ponad 500 haseł 
miejscowości z terenu Śląska i Rzeczypospolitej, nie licząc nazw miejscowości poło
żonych poza tym terenem, które w pracy są. cytowane. Cały szereg miast położo
nych na terenie Śląska i Rzeczypospolitej cytowanych jest po kilka, kilkanaście, 
a w wielu wypadkach nawet po kilkadziesiąt razy. Tak np. o Brzegu mówię na 33 
stronach, o Bielsku na 29, o Bytomiu na 24, o Cieszynie na 18, o Głogowie na 38, 
o Górze Śląskiej na 26, o Jeleniej Górze i Kłodzku na 20, o Nysie na 50 stronach, 
o Opawie na 35, o Kowarach na 17, o Opolu na 15, o Świdnicy na 37, o Zielonej 
Górze na 19. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o miasta Rzeczypospolitej. 
Np. o Gdańsku piszę na 84 stronach, o Gnieźnie na 20, o Jarosławiu na 21, o Lubli
nie na 33, o Lwowie na 32, o Lesznie na 16, o Warszawie na 23, o Wschowie 
na-JO, nie licząc Poznania czy Torunia, które są cytowane w pracy passim. Pragnę 
dodać, że w opublikowanej pracy, jeśli chodzi o udział poszczególnych miast 
czy miasteczek w handlu, omawiałem jedynie te, które wyróżniały się w wymia
nie handlowej w poszczególnych latach. Te zaś, na które w danych latach przy
padały minimalne obroty, nie poddawałem analizie z uwagi na ich stosunkowo 
małe czy też zupełnie nikłe obroty, a więc i znaczenie ekonomiczne. Metoda ta 
jest przyjęta w nauce i nie powinna budzić chyba wątpliwości. Uwaga ta dotyczy 
również szeregu towarów o zupełnie drugorzędnym znaczeniu w handlu Śląska 
z Rzecząpospolitą, jak np. handlu niektórymi artykułami aptekarskimi.

Weźmy również pod uwagę ilość miejsca, przeznaczonego w pracy na oma
wianie poszczególnych kierunków handlu w porównaniu z Krakowem. Zilustruję 
to na przykładzie handlu suknem i płótnem, a więc tych artykułów, które od
grywały w związkach handlowych Śląska z Polską główną rolę. I tak handel 
suknem z Krakowem omawiam na 3 stronach, handel suknem z Lublinem i Lwo
wem na 1, eksport sukna do Wielkopolski na 3 i na tyluż handel suknem z To
runiem i Gdańskiem (por. s. 149—159). Tak więc na 11 stron, jakie poświęciłem 
omówieniu kierunków handlu suknem i wielkości obrotów handlowych tym to
warem, handel z Krakowem został przedstawiony na 3, gdy 8 dotyczy innych 
kierunków handlu. Nie wziąłem tu pod uwagę kilku dalszych stron, gdzie omawiam 
dostawy sukna śląskiego dla wojsk koronnych i ceny tego towaru. Reprezento
wane są tam wszystkie kierunki handlu, w małym stopniu zaś sam Kraków. Po
dobnie wygląda sprawa w odniesieniu do płótna. Handel z Krakowem został



przedstawiony na 2 stronach wobec 7 poświęconych innym miejscom zbytu płótna 
śląskiego w Polsce. Przykłady te można by mnożyć.

Jest rzeczą zrozumiałą, że w tych wypadkach, gdy inne miasta prócz Krakowa 
nie występują w moim opracowaniu, handel ich nie znajduje odbicia w źródłach 
bądź też rola jego jest minimalna, tak że nie uważałem za celowe poświęcać mu 
miejsca wobec i tak już nadmiernie rozbudowanych rozmiarów pracy. Kwestia 
ta wiąże się również ze specyfiką poszczególnych kierunków handlu. Handel me
talami i minerałami wyszedł najlepiej w Krakowie, gdyż Małopolska, a w szcze
gólności okolice Krakowa związane były z górnictwem solnym w Wieliczce i Bochni, 
kopalniami ołowiu w Olkuszu oraz kopalniami siarki w- Swoszowicach. Przez 
Kraków szedł tranzyt metali i minerałów z Węgier. Zresztą niektóre części 
Śląska ciążyły w sposób zupełnie naturalny ku sobie. Z racji swego położenia 
geograficznego Górny Śląsk, a poniekąd także ziemia kłodzka ciążyły ku Krako
wowi, gdy ziemia lubuska ku Wielkopolsce, w szczególności zaś ku Poznaniowi, 
a w dużym stopniu także ku Toruniowi. I z tego powodu kupcy i rzemieślnicy 
np. z Nysy czy Bytomia wozili swoje towary do Krakowa, a mieszkańcy Zielo
nej Góry, Kożuchowa, Głogowa czy Świebodzina do Poznania czy Torunia, bo przy 
ówczesnych warunkach drogowych i transportowych łatwiej im było tam dotrzeć, 
w grę wchodziły niższe koszty handlowe. W wypadku sukienników mógł wcho
dzić w grę moment konkurencji. Głogowianie czy zielonogórzanie wioząc swój 
towar np. do Krakowa spotykali się z masą wyrobów przywożonych prźez kupców 
i producentów z miast dolnośląskich. I na próżno będziemy szukali równie silnych 
kontaktów kupców Zielonej Góry czy Głogowa z Krakowem, gdyż nie byli oni 
w tym handlu zainteresowani, podobnie jak niektórych miast dolnośląskich z Poz
naniem czy Toruniem. Były co prawda miasta, które utrzymywały żywe kontakty 
w obu kierunkach, jak np. Góra Śląska, której przedstawiciele reprezentowani są 
w dość dużym stopniu tak w Poznaniu, jak i Krakowie, chociaż wyraźniej miasto to 
ciążyło ku Poznaniowi. Ale tym razem w grę wchodził również moment geogra
ficzny. Jedynie Wrocław, który w pewnym okresie zdołał skoncentrować w swym 
ręku pośrednictwo w handlu mniejszych miast Śląska z Rzecząpospolitą, mógł 
promieniować w równie silnym stopniu w różnych kierunkach. Czy można więc 
mówić, że stosuję w pracy metodę „pars pro toto” i czy można mówić wobec 
przytoczonych faktów o reprezentatywności Krakowa dla handlu Śląska z Rzeczą
pospolitą w XVII w.? Zrozumiałe, że nie. Nie stosując tych metod, nie miałem 
potrzeby uzasadniania „tego wyboru”. Czy można bowiem porównywać ze sobą 
systematyczne notowania obrotów handlowych ujęte w rejestrach celnych z frag
mentarycznymi materiałami zaczerpniętymi z ksiąg miejskich, grodzkich czy kores
pondencji? Są to rzeczy nieporównywalne. Jedne ujmują globalne obroty i sta
nowią mimo pewnych zastrzeżeń doskonałą podstawę źródłową do opracowania 
statystyki handlu, drugie zaś mówią jedynie o pewnych transakcjach handlowych, 
na których podstawie możemy pośrednio wnioskować o wielkości obrotów han
dlowych. W jakim zaś stosunku stoją dane liczbowe z ksiąg miejskich do global
nych obrotów handlowych, nikt dotąd w literaturze odpowiedzi nie dał i sądzę, 
że nie da. Podać w wątpliwość wartość przekazów źródłowych tego typu znaczy 
postawić pod znakiem zapytania wartość tego rodzaju źródeł w ogóle i możliwości 
historycznego badania tej epoki.

Recenzent stawiając mi tego rodzaju zarzuty winien był zadać sobie pytanie, 
czy do innych kierunków handlu istnieją takie źródła, jak w odniesieniu do Kra
kowa. W ciągu siedmiu lat pracy nad tym tematem poza krakowskim i wrocławskim 
przebadałem następujące archiwa: rzeszowskie, jarosławskie, przemyskie, gdańskie, 
toruńskie, lubelskie, poznańskie, warszawskie, jeleniogórskie i zbiory rękopiśmien-



ne w kilku bibliotekach naukowych. Mogę dodać, że jeśli chodzi o wyzyskanie 
bazy źródłowej, jej zakres i rodzaj, poszedłem dalej niż wszyscy dotychczasowi ba
dacze dziejów handlu i z tego powodu pracowałem nad tym tematem aż 7 lat. 
Jeśli się znajdą jakieś nowe materiały, to zapewne nie wpłyną one w sposób za
sadniczy na zmianę poglądów na to zagadnienie. Sam zresztą dysponuję materia
łami szczegółowymi, których w związku z trudnościami druku nie mogłem wy
zyskać w pracy. Skoro jednak Autor Recenzji postawił mi zarzut, że nie wyko
rzystałem „nawet podstawowych źródeł śląskich, nie mówiąc już nic o źródłach 
Rzeczypospolitej”, to wydaje się, że elementarnym obowiązkiem stawiającego taki 
ciężki zarzut było napisać, jakie to źródła ma na myśli.

2. N i e p o r o z u m i e n i a  d o t y c z ą c e  k o n s t r u k c j i  p r a c y

Dotyczą one proporcji poszczególnych części pracy, oderwania od chronologii, 
równomierności w omawianiu poszczególnych zagadnień, nadużywania stosowa
nia tytułów i podtytułów, określania truizmami wyrażeń, które nimi nie są, itp. 
Na niektóre z tych uwag odpowiedziałem już powyżej. Jestem przekonany, że układ 
treści w mej książce jest jasny, przejrzysty i logiczny i bardziej unowocześniony 
niż w innych dawniejszych pracach poświęconych dziejom handlu. Ograniczenie 
rozmiarów pracy nie pozwoliło na dołączenie do niej indeksu rzeczowego, jak to 
zwykle ma miejsce w pracach tego typu. Również wachlarz poruszonych zagadnień 
jest szeroki, o wiele szerszy niż w dotychczasowej literaturze. Stąd też stosowanie 
tytułów i podtytułów ma ułatwić pracę czytelnikowi. Nietrudno też dostrzec, iż 
omawiana przeze mnie problematyka nie jest oderwana od chronologii. Jeśli 
nie wyodrębniałem poszczególnych okresów w formie jakichś całości, to nie tylko 
dlatego, by nie mnożyć tytułów, lecz z tego przede wszystkim względu, że w prak
tyce było to trudne, a często nawet wręcz niemożliwe do przeprowadzenia z uwagi 
na to, iż różne towary w różny sposób reagowały na czynniki zewnętrzne, jak 
np. wojny, zarazy, poza różnymi trudnościami w handlu, jak warunki transportowe, 
wydarzenia polityczne itp., które oddziaływały na wzmożenie lub osłabienie wy
miany handlowej w różnych okresach. Gdzie było to możliwe, wyodrębniałem 
3 odcinki czasu: pierwsze trzy dziesiątki lat, następne dwa dziesięciolecia i drugą 
połowę XVII w., bez zaznaczenia tego podtytułami, bądź też we wnioskach zwra
całem uwagę i podkreślałem ze szczególnym naciskiem zmiany, jakie nastąpiły 
w tych poszczególnych okresach tego stulecia. Prócz tego — jak to zaznaczyłem 
wyraźnie we wstępie (s. 16) — materiał, jakim dysponowałem zarówno do poszcze
gólnych kierunków handlu, jak i do poszczególnych okresów, jest bardzo nierówno
mierny i dodatkowo utrudniał przyjęcie jakiegoś kryterium podziału na takie 
czy inne okresy.

Autor nie mówi, na czym polega stosowana przeze mnie rzekomo wyrywko- 
wość i przypadkowość poszczególnych danych. Sprawę wyjaśniłem już dosta
tecznie jasno wyżej, a także we wstępie, stwierdzając, że materiał, którym dyspono
wałem, był fragmentaryczny, niejednolity i nierównomiernie rozmieszczony w cza
sie, którego dotyczy. Ażeby to rozumieć, trzeba znać specyfikę źródeł do tego 
okresu, gdy w braku materiałów statystycznych musimy rekonstruować przeszłość 
właśnie na podstawie tych fragmentarycznych, wyrywkowych i przypadkowych 
zapisów, jakie dotrwały do naszych czasów.

Streszczając powyższe uwagi, muszę stwierdzić, że zarzuty wysunięte przez 
Prof. K. Orzechowskiego mimo podkreślenia, że praca moja posiada charakter 
pionierski, są nieuzasadnione. Wynikają one z niedokładnej znajomości omawia
nej problematyki, nieznajomości specyfiki okresu i źródeł do tego okresu. Ani



w jednym bowiem wypadku Autor uwag nie porusza kwestii merytorycznych 
książki, lecz ogranicza się do strony formalnej pracy.

Spodziewam się, że tak jak to miało miejsce przy ocenie tej pracy jako 
rozprawy doktorskiej, książka moja doczeka się omówienia przez historyków gospo
darczych. Czytelnika zaś, jeśli nie byłby do głębi przekonany moją odpowiedzią, 
odsyłam do książki, której uważne przestudiowanie (łącznie ze wstępem) najlepiej 
wyjaśni, co jest tam materiałem, a co wkładem własnym autora, a zarazem do
wiedzie, czy wysunięte zarzuty są słuszne.

M. Wolański

Po zapoznaniu się z odpowiedzią dra M. Wolańskiego podtrzymuję wszystkie 
zarzuty wysunięte w mojej recenzji *.

Kazimierz Orzechowski

* Na tym Redakcja zamyka polemikę.


