
próbą Fryderyka II założenia w stolicy Śląska targów, jako kon
kurencji dla słynnych targów lipskich. Autor opiera się zasadni
czo na dotychczasowych badaniach niemieckich, uzupełniając je 
jednak również materiałem archiwalnym z Archiwum Akt Daw
nych m. W rocławia; załącza też teksty druków reklamowych roz
powszechnianych w języku polskim celem ściągnięcia kupców 
z Rzeczypospolitej na targi wrocławskie. Cała ta  impreza, zakoń
czona zresztą całkowitym fiaskiem, jest dla autora nietyle prze
jawem dążeń do rozwinięcia handlu W rocławia z Polską, ile ra 
czej, co wydaje się całkiem słuszne, próbą zaszkodzenia Saksonii 
przez podcięcie jej handlu ze wschodem. Ś. Rospond w swym a r
tykule zajmuje się walką o czystość języka polskiego na Śląsku 
przytaczając szereg wypowiedzi obrońców mowy ojczystej z okre
su od początku XVII do końca XIX wieku. Wreszcie W. Jakub
czyk zapoznaje nas z ciekajwą korespondencją rodzinną z końca 
XIX wieku na Śląsku.

W ramach drobnych prac H. Łowmiański podaje kilka uwag 
krytycznych na marginesie książki W idajewicza o początkach 
Polski. Rocznik uzupełniają recenzje oraz dział nekrologów, 
wśród których zwracają uwagę wspomnienia o Władysławie 
Semkowiczu wraz z niezwykle sumienną bibliografią jego prac, 
zebraną przez O. Łaszczyńską.

J. Gierowski

^Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych", tom XII —
Poznań 1950, str. 284.
Wszystkie 4 zamieszczone w ostatnim tomie Roczników roz

prawy mają wyraźnie przyczynkowy charakter. Praca A. Gródka 
„W arszawski Dom Handlowy lat 1723— 1727", omawia począt
kowy okres działalności słynnego domu handlowego Piotra Tep- 
pera (pod tą  firmą od r. 1741).

Praca tym cenniejsza, że oparta na zniszczonych w okresie 
okupacji aktach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Początek 
XVIII w. to lata stosunkowo mało znane w dziejach polskiego 
handlu. Przyjął się pogląd, że działalność kupców polskich w tym 
okresie to — „kramarstwo". Twierdzeniu temu zaprzecza prze
prowadzona przez autora analiza działalności wyżej wymienio
nej firmy. Przedsiębiorstwo to sprowadzało z zagranicy wszel
kiego rodzaju wyroby przemysłowe, głównie luksusowe na po
trzeby dworu i magnatów. Posiadało ono rozgałęzione stosunki 
handlowe z wszystkimi niemal znaczniejszymi ówczesnymi cen
tram i handlu europejskiego, rozwinięty obrót wekslowy, znaczne 
stosunkowo obroty i wysoki kapitał zakładowy. W r. 1726 póź
niejsze przedsiębiorstwo Teppera, które wówczas występowało 
pod firmą Pellisson et Valentin rozporządzało kapitałem zakła
dowym w wysokości 120.000 florenów, podczas gdy kapitał tego



typu przedsiębiorstw w Londynie wynosił 8.500— 170.000 flo
renów.

Wszystko to uzasadnia wniosek autora, że ,,w Warszawie 
istniało również duże, nawet na miarę europejską, przedsiębior
stwo handlowe... Handel ten nie ma już średniowiecznego chara
kteru wymiany towaru za towar, lub kupna za wywożoną przez 
kupców gotówkę, a więc łączącego z konieczności import z eks
portem... Powstaje specjalizacja, oznaczająca zarazem oddziele
nie się detalu od hurtowego handlu wywozowego. Znamionuje 
to nowe kapitalistyczne formy handlu". Działalność i rozwój 
przedsiębiorstwa Teppera jest więc objawem tworzenia się kapi
tału handlowego. ,,Od początku XVIII stulecia ponownie, wraz 
z występującym rozkładem stosunków feudalnych, pojawiają się 
pierwsze objawy kapitalizmu. Tendencje te wzmocnią się w dru
giej połowie stulecia. Czasy saskie s$ jednak pod tym względem 
punktem zwrotnym" — kończy autor ten krótki (20 stron) tym 
niemniej bardzo ciekawy artykuł. Dla nas artykuł Gródka jest cie
kawy również i z innych względów — jakie mianowicie były kon
takty omawianej firmy ze Śląskiem, przede wszystkim z Wrocła
wiem? Autor wyraźnie odpowiada na to pytanie — minimalne. 
We Wrocławiu nabywała firma jedynie losy loterii wiedeńskiej 
celem dalszej rozsprzedaży w Warszawie, przez Wrocław doko
nywano niewielkich wpłat na Amsterdam. Główny rynek pienięż
ny, przede wszystkim wekslowy, ówczesnej Warszawy to Króle
wiec względnie Gdańsk. Towary nabywano albo bezpośrednio na 
Zachodzie, albo w Lipsku.

Stąd wniosek autora, że ,,Nie miała W arszawa żadnych sto
sunków wekslowych z Wrocławiem, co dowodzi braku ściślej
szych stosunków handlowych między tym miastem a Polską". Po
wyższe uogólnienie wydaje się jednak niedostatecznie uzasad
nione. Ówczesny bowiem handel Polski to nie tylko Warszawa, to 
nie tylko firmy w rodzaju opisanej w recenzowanej pracy, która 
raczej należała do wyjątków, ale jeszcze i ów handel, który uży
wając słów Gródka „miał średniowieczny charakter wymiany to
waru za towar, lub kupna za wywożoną przez kupców gotówkę^ 
a w;ięc łączącego z konieczności import z eksportem". Ten zaś 
ostatni rodzaj handlu szczególnie jeśli chodzi o Małopolskę nie
wątpliwie kierował się na Wrocław, "...polski handel powoduje 
nie tylko to, że we Wrocławiu corocznie znajdują się niezliczone 
ilości polskich towarów, ale także i to, że w każdym znaczniej
szym kantorze i sklepie znajdują się jedna czy więcej osób, które 
potrafią mówić po polsku, co ułatwia rozwój interesu..." czytamy 
we współczesnej, wydanej w r. 1714 pracy M arpergera „Der schle- 
sische K aufm ann"1)- Oczywiście dla tego rodzaju handlu nie 
mamy takich ścisłych danych liczbowych jak wykorzystane przez

D Cytuję według J. Gierowskiego „Z dziejów handlu Wrocławia z Polską 
w dobie saskiej", „Sobótka" t. IV (1949) str. 193.



Gródka księgi handlowe warszawskiej firmy Pellisson et Valen- 
tin (późniejszy Tepper). Byłoby natomiast niezwykle ciekawą 
i pożyteczną rzeczą zebranie podobnych danych dla której
kolwiek większej wrocławskiej firmy w początkach XVIII w. Czy 
rzeczywiście brak by tam  było wiadomości o częstych kontaktach 
z W arszawą, nie mówiąc już o innych częściach Polski? Ciekawe 
bowiem, że zatrudniony od r. 1726 jako subiekt, a od 1741 r. 
współwłaściciel, omawianej przez Gródka firmy —  Piotr Tepper 
był żonaty z córką wrocławskiego1 ku p ca2), zaś w r. 1793 najw ię
kszy wówczas wrocławski dom bankowy Eichborn et Comp. stra
cił na upadłości Teppera przeszło 20.000 R tl3).

Dwa następne przyczynki nie są już dla nas tak interesujące 
jak  artykuł Gródka. Tak więc J. Fierich omawia „Kultury rolni
cze, zmianowania i zbiory w katastrze józefińskim 1785/87“, 
a Cz. Łuczak „Technikę przemysłu spożywczego w Poznaniu 
w XVIII jv.“ . Obydwa te artykuły dotyczą tak ważnej, a tak  u nas 
niestety zaniedbanej dziedziny, jaką jest historia kultury m ate
rialnej, przede wszystkim techniki produkcji, w czasach nowo
żytnych. Jeszcze prof. Rutkowski, jak  to zaznacza Łuczak, pod
kreślał, „że z zakresu historii kultury materialnej (dotyczy to 
oczywiście średniowiecza i czasów nowożytnych) poza nielicz
nymi wyjątkami mamy raczej zbiór ,ciekawostek*, a nie wyniki 
systematycznych badań naukowych**. J. Fierich zaś również na
wiązując do wypowiedzi prof. Rutkowskiego przypuszcza, że 
zbadanie rozwoju techniki produkcji rolnej oraz związanej 
z nią wydajności gleby, mogą nam wyjaśnić wiele spornych kwe
stii z dziejów dochodu społecznego i skarbowości polskiej w do
bie rozbiorów, życzyć by jedynie należało, aby tego rodzaju 
przyczynkowe prace były kontynuowane; dopiero bowiem po
równanie danych z różnych części kraju umożliwi wyciągnięcie 
ogólniejszych wniosków.

Czwarta pozycja ostatniego tomu Roczników to artykuł J. Paz
dura „Oczynszowanie włościan w dobrach wschodniego okręgu 
górniczego Królestwa Polskiego**. Stosunki społeczne panujące 
w tym okręgu są dla nas o tyle ciekawe, ponieważ przypominały 
stosunki w górnośląskim okręgu przymysłowym w okresie pań
szczyźnianej zależności chłopa. Omawiany bowiem przez Paz
dura rejon (tró jkąt Kielce— Końskie— Szydłowiec) to obszar 
kilku ekonomii państwowych, które były zarazem uposażeniem 
czynnych tu kopalń i zakładów przemysłowych (fryszarki, w. pie
ce, zakłady mechaniczne). Chłopi, z należących do ekonomii wsi, 
odrabiali pańszczyznę jako robotnicy wyżej wymienionych przed
siębiorstw. Omawiany przez autora okres —  lata 1815— 1856 —

2) Por. Kornatowski, Kryzys bankowy w Polsce 1793. Upadłość Teppera, 
Szulca i towarzyszy. Warszawa 1938 str. 13.

3 Por. Eichborn, „Soli und Haben“ von Eichborn et Co in 200 Jahren. 
Wrocław 1928 str. 61.



przynoszą szereg zasadniczych zmian w położeniu chłopów 
wschodniego okręgu górniczego. Chłopi domagają się zmiany 
istniejących stosunków. W okresie 1843— 1857 wchodzące w skład 
okręgu ekonomie przechodzą na ustrój czynszowy. Ciekawe są 
końcowe wywody autora o rezultatach tych przemian dla roz
woju przemysłu: „Górnictwo dotkliwie odczuło stratę robotnika 
pańszczyźnianego". Przedsiębiorstwa górnicze muszą teraz po
szukiwać ludzi do pracy, rozsyłając okólniki na całą gubernię. 
Jednakże starania te były daremne. Robotnicy najemni znajdują 
teraz zatrudnienie zarówno w przemyśle, jak i w wkraczającym 
na drogę kapitalistycznego rozwoju rolnictwie. Dalej więc roz
wijać mógł się tylko przemysł rentowny, nadążający za ówcze
snymi przemianami technicznymi. Tym warunkom nie odpowia
dały jednak przedsiębiorstwa wschodniego okręgu górniczego. 
Stąd po kryzysie, spowodowanym przez wspomniane wyżej re
formy, znaczenie tego okręgu szybko upada.

Oprócz omówionych wyżej artykułów znajdujemy w XII to
mie „Roczników" szereg recenzji i sprawozdań, a przede wszyst
kim niezwykle starannie i wyczerpująco opracowaną bibliografię.

Waclaro Dlugoborski

„Przegląd Zachodni". Miesięcznik. Instytut Zachodni, Poznań 
1950.
Z treści czasopisma poświęconego w całości sprawom niemiec

kim, czeskim i polskich ziem zachodnich wymieniamy tylko sile- 
siaca. Nr 2 przynosi artykuł W. Dziewulskiego „Przemiany et
niczne Ziemi Kłodzkiej". Autor zestawia pracowicie ślady źród
łowe mogące świadczyć o zmianach w stosunkach językowych. 
Usiłuje odtworzyć gęstość pierwotnego słowiańskiego zasiedlenia, 
zajmuje się germanizacyjnym wpływem kolonizacji niemieckiej, 
oraz charakteryzuje stosunki etniczne i stopień świadomości na
rodowej różnych grup językowych w ziemi kłodzkiej w wiekach 
późniejszych (w niektórych wypadkach aż do stosunków XX w. 
włącznie). Rozważania prowadzone są na ogół w oderwaniu od 
analizy stosunków produkcyjnych i walki klasowej. Tenże numer 
zawiera rozważania B. Kiersnowskiego — Problematyka badaw
cza wałów śląskich, zestawiające (w związku z badaniami nad 
początkami państwa polskiego) dotychcząsowy stan badań nad 
tzw. „Wałami Chrobrego" i wytyczające najważniejsze kwestie 
do praktycznego rozstrzygnięcia w terenie. Nr 3/4 przynosi ob
szerne sprawozdanie A. Gieysztora z badań nad genezą państwa 
polskiego (m. in. omówiono badania we Wrocławiu, w Opolu i na 
Sobótce).Obok tego mamy w numerze pracowity i sumienny ar
tykuł St. Bąka — „Polskość w obrębie Dolnego Śląska w ostat
nim stuleciu w ujęciach kartograficznych". W nr 5/6 T. Bartkow
ski publikuje mapę gęstości zaludnienia wiejskiego Ziem Zachód-


	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 50
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 51
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 52
	Sobotka_5_1950_184-242 Recenzje i sprawozdania 53

