
ewentualności, czy fakt ten łączyć ze słabym stopniem sfeudalizowa- 
nia społeczeństwa czeskiego, który w taki sposób nie postulował 
jeszcze zbrojnego oporu przeciw klasom wyzyskującym. Czy też od
wrotnie; z tak silnym uciskiem feudalnym, że uniemożliwiał on już 
przed połową XIII w. wszelki zbiorowy, choćby nawet tylko żywio
łowy, zbrojny odruch chłopów czeskich.

Kończąc nasze uwagi nad daną przez Grausa syntezą dziejów 
wsi czeskiej podkreślić raz jeszcze wypadnie jej wielką wartość nie 
tylko dla dziejów społeczeństwa czeskiego, ale w niemniejszym stop
niu dla poznania procesu dziejowego reszty społeczeństw Słowian 
zachodnich. Jako pierwsza marksistowska próba rozwiązania zagad
nienia traktowanego dotychczas tendencyjnie przez literaturę bur- 
żuazyjną praca Grausa zasługuje na szczególnie baczną uwagę uczo
nych polskich. Oby jak najrychlej ukazał się jej tom następny, który 
zawierając niewątpliwie i materiały do dziejów wsi śląskiej, jako, 
że w XIV w. wchodziła ona w skład państwa czeskiego, będzie miała 
szczególne znaczenie dla historyków polskich.

Karol Maleczyński

K a c z m a r c z y k  Z., S c z a n i e c k i  M., Kolonizacja na prawie 
niemieckim w Polsce a rozwój renty feudalnej (Czasopismo 
prawno-historyczne, 1949, III, str. 59—83).
Przed historykami polskimi zajmującymi się epoką feudalną stoi 

dziś szerokie pole do pracy. Cały bowiem szereg problemów z tą 
epoką związanych nie doczekał się dotychczas naukowego i wyczer
pującego rozwiązania. Do tych należy między innymi zagadnienie 
rozwoju renty feudalnej w Polsce.

Omawiany artykuł nie przedstawia wprawdzie typu pracy sz.cze- 
gółowo-analitycznej, jest jednak oryginalną próbą marksistowskiego 
ujęcia tego węzłowego tematu ze szczególnym uwzględnieniem pro
cesu kolonizacji na prawie niemieckim i jej wpływu na kształtowa
nie się zasadniczych form wyzysku klasowego w Polsce feudalnej.

Autorzy pokusili się o odpowiedź na pytanie, o ile sformułowana 
przez Marksa teoria renty przedkapitalistycznej, dzielącej się na 
trzy następujące po sobie formy tj. rentę odrobkową, naturalną i pie
niężną, znajduje potwierdzenie na przykładzie polskim.

Dotychczasowe, na tym odcinku przeprowadzone badania suge
rowały mniemanie, jakoby marksistowska teoria renty feudalnej nie 
miała zastosowania na gruncie polskim. Uważa się bowiem, że 
w związku z kolonizacją na prawie niemieckim renta pieniężna za
częła w XIII w. wypierać dotychczasową rentę naturalną, by w XVI w. 
w związku z rozwojem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej ustą
pić miejsca dawnej rencie odrobkowej.

Praca Kaczmarczyka i Sczanieckiego przedstawia nowe, ciekawe 
ujęcie zagadnienia rozwoju renty pieniężnej w XII—XV w., oraz 
renty odrobkowej w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. 
Przyjmując za istotę przemian gospodarczych w Polsce XII—XV w. 
„przejście wsi w obrębie wielkich własności feudalnych na system



czynszowy oraz rozwój i powstanie miast na prawie niemieckim14 *) 
autorzy starali się wykazać, że świadczenia pieniężne w okresie ko
lonizacji nie tylko nie odgrywały roli zasadniczej, ale nawet ustępo
wały miejsca rencie naturalnej. Innymi słowy renta pieniężna w okre
sie od XII—XV w. nie była klasyczną formą renty feudalnej w Polsce. 
Pozostała nią nadal renta naturalna. Stanowisko takie oparli na do
tychczasowych wynikach badań naukowych, z których da się stwier
dzić, że świadczenia pieniężne, rozwinięte najsilniej w Polsce we 
wsiach lokowanych na prawie niemieckim nie były tu jedyną formą 
renty feudalnej. Ludność tych wsi ponosiła na rzecz feudałów także 
ciężary w naturze. W dodatku ilość wsi lokowanych na prawie nie
mieckim była stosunkowo niewielka. Przeważały ilościowo wsie na 
prawie polskim, w których zdaniem Kaczmarczyka i Sczanieckiego 
świadczenia pieniężne były mniej rozpowszechnione. Przypuszczenie 
o górowaniu renty naturalnej nad rentą pieniężną w Polsce 
XIII—XV w. powyżsi historycy podparli ponad to uznaniem dzie
sięciny płaconej na rzecz Kościoła za składnik renty feudalnej oraz 
wykazaniem, że uiszczana ona była przeważnie w naturaliach.

Na zjawisko niedorozwoju gospodarki pieniężnej w Polsce i prze
dłużenie praktykowania renty naturalnej mógł zdaniem autorów 
wpłynąć niski stopień rozwoju i mała stosunkowo ilość miast 
w Polsce. Fakt jednak wzrostu ilości miast w Polsce w omawianym 
okresie pociągnął za sobą, jak sądzą Kaczmarczyk i Sczaniecki, roz
wój rynku wewnętrznego, co przy równoczesnym popycie na pro
dukty rolne w krajach zachodniej Europy czyniło produkcję rolną 
coraz bardziej rentowną. Zyskowność produkcji zbożowej zdaniem 
autorów zależna była także od taniej siły roboczej. Uzyskali ją feu- 
dałowie przez zwiększenie świadczeń odrobkowych zależnej od siebie 
ludności chłopskiej.

Wprowadzenie pańszczyzny traktowane dotychczas w nauce jako 
powrót do pierwotnej renty odrobkowej, Kaczmarczyk i Sczaniecki 
przeciwstawiają pańszczyznę dawnej rencie odrobkowej z okresu 
wczesno-feudalnego i traktują ją jako formę wyższą, związaną z no
woczesnym rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej. Z tej racji 
nie widzą zasadniczej sprzeczności między marksistowskim schema
tem rozwoju renty feudalnej a jej ewolucją w Polsce.

Pojawienie się nowych klasycznych form gospodarki czynszowo- 
pieniężnej wiążą autorzy dopiero z akcją oczynszowania chłopów, za
początkowaną w XVII w. i towarzyszącą narastaniu elementów ka
pitalistycznych w życiu gospodarczym kraju.

Omawiany artykuł ma charakter roboczy, nie jest bowiem, 
o czym już była mowa, wynikiem szczegółowych badań, przez swe 
jednak nowe, marksistowskie ujęcie zagadnienia rozwoju renty feu
dalnej w Polsce, zwrócenie wreszcie uwagi na cały szereg proble
mów z powyższymi zagadnieniami związanych zasługuje na baczną 
uwagę. Szczegółowe badania naukowe, do których praca Kaczmar-

*) o. c., str. 64.



czyka i Sczanieckiego tak nęcąco zachęca, winny wykazać, o ile 
proponowane przez nich hipotezy są słuszne.

Dziś jednak można już zauważyć, że nie wszystkie wyłożone 
w artykule przypuszczenia dadzą się zgeneralizować i odnieść do 
całości Polski, w pierwszym zaś rzędzie do terenów Śląska. Wpraw
dzie i tu brak jest odpowiednich, szczegółowych badań nad intere
sującymi nas problemami, pewne jednak materiały źródłowe pozwa
lają na ogólną ocenę rozwoju gospodaczego tych ziem i czynników, 
które go kształtowały.

Tak np. przypuszczenia autorów o wpływie rozwoju rynku we
wnętrznego i stałej obniżki wartości świadczeń pieniężnych na przej
ście do gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej nie znajdują potwier
dzenia w materiale śląskim. I tu bowiem może jak nigdzie w Polsce 
w związku z rozwojem miast obserwujemy od XIV w. stały wzrost 
zapotrzebowania na zboże, jak i dewaluację pieniądza2), a jednak 
nie widzimy tendencji feudałów do zamiany systemu czynszowego 
na rentę odrobkową. Wręcz przeciwnie. Od drugiej połowy w. XIV 
jesteśmy świadkami wzmożonego rozwoju gospodarki czynszowej, 
której szczyt przypada na wiek XV. Ta ewolucja gospodarczych 
stosunków na Śląsku od drugiej połowy wieku XIV po wiek XVI 
przejawia się w pierwszym rzędzie w prawie zupełnym zaniku 
uprawnej ziemi allodialnej na rzecz areału łanów czynszowych. Księ
ga gruntowa księstwa wrocławskiego z poł. XIV w. wylicza ponad 
100 miejscowości, w których znajdowały się folwarki kilku a nawet 
kilkunasto i kilkudziesięcio łanowe3). W 1425 r., jak to wynika 
z-księgi podatkowej tegoż księstwa, było ich zaledwie 14 4). Obser
wujemy więc zjawisko dość paradoksalne. Z jednej strony wielką 
chłonność rynku wewnętrznego w związku z rozwojem miast ślą
skich, wzrost cen zboża5) oraz kurczenie się faktycznych zysków 
feudałów pochodzących z renty pieniężnej, spowodowane dewaluacją 
pieniądza, z drugiej zaś strony rezygnację właścicieli ziemskich z fol
warcznej produkcji zboża i stosowania w większym zakresie robo
cizny. Porzucając gospodarkę folwarczno-zbożową feudałowie odda
wali tym samym inicjatywę w tej dziedzinie produkcji w ręce chło
pów. Fakt ten nie był dziełem przypadku. Podyktowały go lokalne 
warunki ekonomiczne, w pierwszym zaś rzędzie konkurencja na 
rynku wewnętrznym między dostawcami produktów rolnych do miast 
śląskich, chłopami i szlachtą. Konkurencja ta obniżała rentowność

2) A u b i n H., Die Wirtschaf t im Mittelalter. Geschichte Schlesiens. Wro
cław 1938, str. 371 i inne.

3) S t e n z e 1 A. G., Das Landbuch des Furstenthums Breslau. Uebersicht 
der Arbeiten und Veranderungen der schlesischen Geselschaft fur vater- 
landische Kultur im Jahre 1841. Wrocław 1842.

4) Registrum omnium bonorum sive villarum et allodiorum in districti- 
bus Wratislaviensi, Nouoforensi et Awrassensi super pecuniam burnegelt anno 
etc. XXV. Ar chiwum Miejskie we Wrocławiu, syg. C 20.

3) Aubi n ,  c. o., str. 372.



masowej produkcji zbożowej folwarku i czyniła ją coraz bardziej 
mniej opłacalną. Drugim czynnikiem, który wpłynął na Śląsku na 
pełne wykształcenie się systemu czynszowego dopiero w XV w. był, 
jak się zdaje, rozwój przemysłu sukienniczego, postępujący stale 
naprzód już od XIV w .6). Rozwój tej gałęzi przemysłu pociągnął za 
sobą wzrost zapotrzebowania na wełnę. Feudałowie, którzy posiadali 
odpowiednie tereny, łąki i pastwiska7) przerzucili się począwszy 
od drugiej połowy wieku XIV na gospodarkę hodowlaną, zwłaszcza 
na zyskowną hodowlę owiec. Przypuszczenie to znajduje potwierdze
nie w materiale źródłowym 8). Jeśli zaś tak by się rzecz miała, to 
i drugi pogląd autorów, że rozwój systemu czynszowego towarzyszył 
cofaniu się znaczenia gospodarki hodowlanej9) nie znajduje w ma
teriale śląskim potwierdzenia.

W związku z powyższymi uwagami nad rozwojem renty feudal
nej na Śląsku pozostaje również sprawa genezy renty folwarczno- 
pańszczyźnianej. Na jej rozwój wpływały niewątpliwie w pierwszym 
rzędzie zapotrzebowanie na zboże i dewaluacja czynszów pieniężnych, 
ale kto wie, czy nie decydujące znaczenie miały tutaj czynniki ze
wnętrzne. Do tych ostatnich zaliczyć trzeba przede wszystkim fale 
wojen, które w XV w. przesunęły się przez Śląsk i które podkopały 
niewątpliwie coraz korzystniej układającą się sytuację gospodarczą 
chłopstwa. Teraz dopiero feudałowie zdobyli możność uzyskania prze
wagi na rynku wewnętrznym i opłacalności produkcji zbożowej na 
szerszą skalę. Do tego potrzebna była także tania siła robocza, dla
tego też na przełomie XV i XVI w. obserwujemy na Śląsku porzuca
nie przez właścicieli ziemskich systemu czynszowego i wprowadzanie 
renty odrobkowej 10). Czy była to postępowsza forma renty feudal

c) A u b i n, o. c., str. 367; t e nż e ,  Die Anfange der grossen Leinenweberei 
und Handlung, str. 115 nn.

7) D e s s m a n n G., Geschichte der schlesichen Agrarverfassung, Strass- 
burg 1904, str. 36—37.

8) W 1387 r. wśród powinności zagrodników we wsi Czesławice k. Ziębic 
znajduje się mycie i strzyżenie owiec. T s c h o p p e A., S t e n z e 1 G. A., 
Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Stadte und der Ein- 
fuhrung und Verbreitung deut^cher Kolonisten und Rechte in Schlesien und 
Ober Lausitz, Hamburg 1832, nr CXXI. O masowej hodowli owiec przez wielką 
własność na Śląsku w pierwszej połowie XV w. świadczy spis szkód jakie 
wojny husyckie wyrządziły w dobrach klasztoru lubiąskiego. Źródło podkreśla, 
że największej dewastacji uległy stada owiec, (SS. r. Sil., Wrocław 1871, t. VI, 
str. 169—172).

H) o. c., str. 66.
10) Sprawę wpływu wojen husyckich na rozwój gospodarki folwarczno- 

pańs-zczyźnianej poruszyli w swych pracach historycy niemieccy. Mimo, że 
czynnikom zewnętrznym w formowaniu się gospodarki pańszczyźnianej przy
pisali dominujące znaczenie i nie uwzględnili w swych badaniach procesów 
wewnętrznych gospodarczych i społecznych, wiele jednak ich twierdzeń uznać 
można za słuszne. Por. R a c h f a h l  F., Zur Geschichte der Grundherschaft in



nej od dawnej renty odrobkowej, jak utrzymują autorzy recenzo
wanego artykułu, pozostaje nadal sprawą otwartą, wymagającą, jak 
i szereg przez nich poruszonych zagadnień, dalszych szczegółowszych 
badań naukowych.

Wacław Korta
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Władza radziecka wychowała w okresie swego istnienia sporą 

kadrę historyków. Ich naukowy dorobek jest poważną pomocą dla 
postępowych historyków świata, stawiających często pierwsze kroki 
w próbie marksistowskiego ujęcia dziejów.

Również my, historycy polscy, traktujemy prace naszych radziec
kich kolegów jako źródło, z którego czerpać można i należy pełnymi 
garściami. I to nie tylko dlatego, że historycy Kraju Rad potrafili 
dać niemałą liczbę doskonale naukowo ujętych opracowań dziejów 
własnych narodów, ale również dlatego, że dają oni niejednokrotnie 
ocenę dziejów szeregu krajów europejskich, ułatwiając rzucenie 
właściwego spojrzenia na postępowe tradycje tych krajów.

W badaniach nad husytyzmem charakterystyczne dla nauki ra
dzieckiej jest to, że uczeni, czego przykładem jest Smirin, coraz 
częściej zajmują się badaniem wpływów ruchu husyckiego na kraje 
Europy zachodniej, szczególnie na Niemcy. Historiografia radziecka, 
posługując się orężem materializmu historycznego, problemy stawia 
jasno i słusznie. Przy przedstawieniu genezy husytyzmu czeskiego, 
omawiając stosunki społeczno-gospodarcze ówczesnych Czech, uczeni 
radzieccy nie zapominają o kwestii narodowościowej, która tak za
ważyła na wypadkach z XV wieku. Jest to tym bardziej godne pod-

Schlesien, (Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Germ. Abtl., t. XVI, 1895) 
str. 133; B o e n i s c h  P., Die geschichtliche Entwicklung der landlichen Ver- 
haltnisse im Mittelychlesien, Merseburg 1894, str. 13, D e s s m a n n, o. c., 
str. 47—51.


