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Badania nad dziejami handlu, w szczególności nad dziejami stosunków han
dlowych między określonymi terytoriami, są dziedziną nader rzadko uprawianą. 
Decydują o tym szczególnie duże trudności ustalania źródeł koniecznych do opra
cowania oraz ich odpowiedniego wyzyskania. Odstraszają badaczy tym bardziej, 
iż zarazem rezultaty wspomnianych studiów są z natury mało efektowne.

Mimo powyższych trudności M. Wolański podjął się opracowania problemu 
związków handlowych Śląska z Rzecząpospolitą w X V II stuleciu. Trzeba przyznać, 
że zamierzenie było ambitne i że autor włożył w swe studium bardzo wiele pracy 
i ujawnił przez to wiele nie znanych dotąd faktów i szczegółów. Niestety jednak 
można do jego opracowania żywić również wiele zastrzeżeń.

Przede wszystkim narzuca się tu silna rozbieżność między treścią książki i je j 
tytułem. Ten bowiem zapowiada studium o Z w iązkach handlow ych Ś ląska z R ze
cząpospolitą w X V II w ieku , tymczasem jednak niemal połowa pracy omawia nie 
te związki, lecz warunki rozwoju śląskiego rynku wewnętrznego i zewnętrznego. 
Tylko szersze uwzględnienie w tej części dróg handlowych łączących Śląsk z Rze
cząpospolitą niż innych dróg oraz szereg wiadomości o samej Rzeczypospolitej, nie 
o je j związkach ze Śląskiem, przypomina zapowiedź tytułu. Druga część pracy jest 
już tytułowi wierniejsza. Nazwano ją  „Wymianą towarową” i zawiera ona wia
domości z zakresu handlu Śląska z Polską. Jedynie ona w pewnej mierze odpo
wiada tytułowi całej książki.

Nie koniec na tym. Podtytuł pracy stwierdza, że związki handlowe śląsko- 
-polskie będą rozpatrywane „ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia”. Tak też 
jest rzeczywiście. Uwaga Autora koncentruje się na stolicy Śląska, w znacznie 
mniejszym stopniu uwzględniając mniejsze miasta tego terytorium. Z drugiej 
jednak strony jest uderzające, że również Rzeczpospolita sprowadza się w opra
cowaniu M. Wolańskiego głównie do Krakowa. Wszystko, co tylko bardziej do
kładnie, z rozbiciem chronologicznym (a więc porównywalnie w czasie) powie
dziano w pracy na temat śląsko-polskiego handlu, zaczerpnięte zostało z celnych 
ksiąg krakowskich. Widać więc, że zarówno Śląsk, jak  Rzeczpospolita są w pracy 
M. Wolańskiego reprezentowane przez jedno miasto, przy szerokiej (lecz tylko wy
rywkowej) ilustracji faktami, dotyczącymi innych miast. Przyjęcie „reprezenta
tywności” Krakowa dla siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej nie zostało jednak 
uwidocznione w tytule publikacji. Metoda obserwowania zjawisk „parte pro toto” 
jest dawno znana i szeroko stosowana, nie tylko w historycznej literaturze. Sto
sując jednak tę metodę nie wolno pozostawiać je j bez komentarza, nie wolno nie 
podać kryteriów dokonanego wyboru, nie sposób wreszcie nie uzasadnić tego 
wyboru i nie udowodnić lub bliżej nie określić reprezentatywności wybranych 
części wobec całości. Niestety nic z tego nie znajdujemy w pracy M. Wolańskiego. 
Sprawia to wrażenie, że Autor referuje jedynie to, co przyniosły mu wyzyskane 
źródła, i nie troszczy się o relację, w jakiej materiał przez niego zebrany pozostaje 
do pierwotnych badawczych zamierzeń, uwidocznionych w tytule.

Duże również zastrzeżenia można mieć do konstrukcji pracy. Wspomnieliśmy 
już, że składa się ona z dwu części, z których każda jest mniej więcej tej samej 
objętości. Niestety jednak tytuły tych części albo nie odpowiadają treści, albo 
też bardzo są nieprecyzyjne. I tak część pierwsza poświęcona jest warunkom



rozwoju śląskiego rynku wewnętrznego i zewnętrznego. Jak  w innych wypadkach, 
tak i tutaj tytuł ten musi się uznać za przesadny. Czyżby bowiem dla poznania 
warunków rozwoju śląskiego rynku z e w n ę t r z n e g o  wystarczały przygodnie 
podawane uwagi o stosunkach w Rzeczypospolitej? W samym już założeniu kryje 
się tu podstawowy błąd. Przecież nie tylko stosunki w Rzeczypospolitej stwarzały 
warunki rozwoju śląskiego rynku zewnętrznego. Sprawa była o wiele bardziej 
skomplikowana, chodzi tu o pojęcie rynku w ogóle.

Po drugie, odwołując się do Rzeczypospolitej M. Wolański przytaczał pewne 
okoliczności zupełnie wyrywkowo i przygodnie, bez jakiegoś systemu. I tak np. 
szlaki kołowe wymienił tylko z terenu Rzeczypospolitej, przy transporcie operował 
szeroko materiałem z tegoż terenu, ale przy transporcie wodnym skoncentrował 
się znów tylko na Odrze, tak samo przy poczcie nie wspomniał nawet o Rze
czypospolitej, przy prawie składu i wagach pominął ją  zupełnie, powrócił do niej 
znów przy jarmarkach i targach, przy prawie zaś „przedkupu” i prawie „gości” 
znów przed oczyma miał tylko Śląsk, aby zaraz w następnych podrozdziałach: 
„Organizacja handlu solnego” i „Rodzaje handlu” — operować znowu na prze
mian faktami ze Śląska i Rzeczypospolitej itd., itd. Przyznać więc trzeba — 
jakkolwiek na rzecz patrząc — że część ta, mimo że wylicza drogi handlowe, 
omawia transport i organizację handlu, bynajmniej nie rozwiązuje kwestii „Wa
runków rozwoju śląskiego rynku zewnętrznego”. Wątpliwe zaś jest, o ile rozwią
zuje ten problem w odniesieniu do rynku wewnętrznego.

Zaskakuje również tytuł drugiej części pracy M. Wolańskiego. Sformułowanie 
„Wymiana towarowa” sugeruje jakieś przeciwstawienie, prawdopodobnie innemu 
rodzajowi wymiany. Ale takiego przeciwstawienia trudno jest szukać w pracy, 
zresztą słusznie. O wiele naturalniej byłoby nazwać tę część po prostu: „Przed
miot handlu Śląska z Rzecząpospolitą”. Materiał tej drugiej części jest usystema
tyzowany według kryterium rzeczowego, po prostu według towarów będących 
przedmiotem handlu.

Trzeba również zarzucić zupełny niemal brak chronologicznego ujęcia w oma
wianej pracy — rzecz dziwna to w studium historyka. Wprawdzie w pierwszym 
rozdziale pierwszej części („Podstawy gospodarcze rozwoju handlu śląskiego 
w X V II wieku”) Autor przedstawił pokrótce poszczególne gałęzie produkcji 
z uwzględnieniem je j rozmiarów i geograficznego rozmieszczenia, odrębnie dla 
okresu przed zniszczeniami wojny trzydziestoletniej, osobno zaś dla okresu później
szego, niestety jednak jest to jedyne miejsce, gdzie Autor zastosował to chrono
logiczne rozbicie. W drugiej części pracy, gdzie już o handlu konkretnie jest mowa, 
nie znajdujemy nawet śladu takiej periodyzacji. Tak samo ostatni rozdział pierw
szej części („Polityka handlowo-celna”) nie odsyła do tej chronologii. Kilkunastu 
wierszy o utrudnieniach transportu wodnego w czasie wojny trzydziestoletniej nie 
można bowiem poważnie brać tu pod uwagę.

Czyżby stosunki handlowe dwu terytoriów były zjawiskiem nie zmieniającym 
się w czasie? Po cóż więc w takim razie schronologizowanie wstępnego materia
łowego podrozdziału?

Przy czytaniu pracy M. Wolańskiego uderza również nierównomierność trak
towania poszczególnych poruszanych w niej materii, połączona z przesadą sto
sowanych tytułów i podtytułów.

Trzeci rozdział pierwszej części nosi tytuł „Transport lądowy, wodny i poczta”. 
Zawarty w nim materiał bardzo jest niejednakowy. Podrozdział pt. „Transport 
kołowy” sztucznie rozbudowano, rozwodząc się o środkach transportu, następnie 
zaś transportowi pieszemu poświęcono zaledwie pół stronicy (i to nie mogąc się



zdecydować, czy chodzi o transport pieszy, czy o handel domokrążny), potem zaś 
jeszcze lakoniczniej omówiono transport żywca. Mimo iż chodzi tu o kilkunasto- 
wierszowe wzmianki, Autor tworzy tu zawsze osobne ustępy i zaopatruje je 
w specjalne tytuły. Inny — nie jedyny — przykład stanowi ostatni podrozdział 
drugiego rozdziału zatytułowany „Charakter dróg” i zaopatrzony dodatkowo pod
tytułem: „Stan dróg, przymus drożny i niebezpieczeństwa”. Obejmuje on nieco wię
cej niż pół stronicy. Znajdujemy tam tylko kilka truizmów na temat wiosennych 
roztopów i wylewów rzek, parę słów o naprawie i budowie dróg, dwa zdania (do
słownie) o uchyleniu przymusu drożnego wobec kupców z Korony, udających się 
na Śląsk oraz znowu truizmy o raubriterach, rozbójnikach i rabunku ze strony 
wojsk. Zamykanie tych kilku zdań w osobny podrozdział wydaje się oczywistą 
przesadą. Jeszcze jaskrawszy przykład takiego samego podejścia widzimy w pod
rozdziale „Konfraternie kupieckie” (część pierwsza, rozdział czwarty), który liczy 
dokładnie osiem wierszy.

* * *

Wiele jeszcze można by zarzucić konstrukcji pracy i je j wywodom, nie za
mierzamy jednak kontynuować tego rodzaju uwag. Pragniemy jeszcze tylko zwró
cić uwagę na fakt, że Autor — mimo niewątpliwego wysiłku, jaki włożył w kom
pletowanie wiadomości — nie wyczerpał nawet podstawowych źródeł śląskich do 
swego tematu, nie mówiąc już nic o źródłach dotyczących Rzeczypospolitej. W re
zultacie praca M. Wolańskiego w swej obecnej postaci może być uważana je 
dynie za zbiór materiałów, na którego podstawie można by dopiero na
pisać rozprawę, i to rozprawę — niestety — pod bardzo odmiennym tytułem.

*  *  *

Nie byłoby jednak słuszne ani sprawiedliwe wypowiadać wobec Autora jedy
nie uwagi krytyczne, tym bardziej że łatwiej jest wytykać błędy niż borykać 
się z licznymi i trudnymi do wyzyskania źródłami. Wysiłek M. Wolańskiego jest 
bowiem w interesującej go dziedzinie zupełnie pionierski i zapewne przez dłuższy 
czas zostanie w tej mierze osiągnięciem jedynym. I ten wzgląd, i tę zasługę Autora 
należy podkreślić na zakończenie ze szczególnym naciskiem.

K azim ierz O rzechowski

J . L e s z c z y ń s k i ,  RUCHY CHŁOPSKIE NA POGÓRZU SUDECKIM 
W D RUGIEJ POŁOWIE X V II WIEKU (Monografie Śląskie Ossolineum, pod red. 
J . Gierowskiego, tom II), Wrocław 1961, s. 391, z mapą.

Jest wiadomą rzeczą, że problematyka wiejska — ściślej chłopska — była ra
czej zaniedbana w polskiej przedwojennej historiografii. Podobnie ma się rzecz 
w ogóle z historiografią burżuazyjną. Liczne prace wyszłe ze „szkół” Knappa, 
Schmollera, ostatnio Liitgego i innych, jako pisane z pozycji ideologicznych nie
zgodnych z historycznym materializmem, są zbyt jednostronne i wypaczają obraz 
stosunków wiejskich istniejących w epoce feudalnej i we wczesnych okresach 
epoki kapitalistycznej. Lukę tę stara się wypełnić szereg poważnych publikacji 
powojennych i odpowiednich wydawnictw źródłowych, które ukazują się w kra
jach obozu socjalistycznego. Wiele więc już uczyniono w tym względzie, ciągle 
jest jednak jeszcze dużo tu do zrobienia i daleko jest do wyczerpania problematyki 
wiążącej się z dziejami wsi.


