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Zagadnienie roli rynku wewnętrznego i zewnętrznego w przemianach życia 
gospodarczego i społecznego w krajach środkowej Europy w okresie rozkwitu 
gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej nie zostało dotąd wyjaśnione w sposób 
zadowalający. Uwaga ta dotyczy zarówno literatury polskiej, jak i obcej. Temat 
ten w odniesieniu do Czech podjęła ostatnio V. Sadová, stawiając sobie za cel 
zbadanie tego problemu na przykładzie eksportu zboża, głównie zaś żyta, przy 
pomocy analizy nadłabskiego handlu zbożem, w szczególności zaś terenów nad 
Łabą i Ogrzą w okolicy miasta Litomierzyce, pod koniec XVI i w pierwszej 
połowie XVII w.

Rozważania swe zaczyna Autorka od przedstawienia poglądów, lansowanych 
w literaturze niemieckiej, rosyjskiej, polskiej i czeskiej, na rolę rynku we
wnętrznego i zewnętrznego w krajach położonych na wschód od Łaby, w powiąza
niu ze zjawiskiem tzw. wtórnego poddaństwa chłopów. Zdając sobie sprawę 
ze złożoności problemu, świadomie pomija takie zagadnienia, jak stan produkcji 
rolnej, wzajemny stosunek produkcji i towarowości gospodarstw szlacheckich 
i chłopskich, ponieważ wymagają one oddzielnych studiów. Podstawę opracowania 
stanowią rejestry.celne z lat 1597—1621 oraz 1629—1643, przechowywane w Archi
wum miasta Litomierzyce. Dla celów porównawczych Autorka wyzyskała księgi 
rachunkowe miasta Děčína z lat 1594, 1595 i 1601, rachunki za zboże z majątku 
nelahozeveskiego z lat 1624—1629 i z lat czterdziestych XVII w. oraz roczne 
rachunki za zboże z majątku Dolne Berzkowice z początku lat trzydziestych 
XVII w. Przeprowadziła również badania w archiwach NRD, które przyniosły 
rezultat w zasadzie negatywny, gdyż poza fragmentarycznymi wzmiankami do
tyczącymi handlu zbożem pomiędzy Czechami i Niemcami w XVI i w pierwszej 
połowie XVII w. nie znalazła danych dotyczących rozmiarów tego handlu.

Przeprowadzona przez Autorkę wnikliwa analiza litomierzyckich rejestrów 
celnych potwierdziła możliwości eksportowe zboża do południowej Saksonii, gdzie 
zwłaszcza na mało urodzajnych, ale gęsto zaludnionych, uprzemysłowionych 
terenach istniał popyt na zboże, a dogodne warunki transportowe sprzyjały roz
wojowi tego handlu. Eksport ten nie objął jednakże większego obszaru, ograni
czając się do okolic Litomierzyc. Również zasięg zbytu zboża czeskiego na tere
nie Saksonii i Niemiec nie był wielki, co było spowodowane monopolem Lipska 
i Magdeburga na handel zbożem oraz brakiem zainteresowania władców czeskich 
sprawami tego handlu. Przytoczone przez Autorkę dane statystyczne wskazują 
na niewielkie rozmiary eksportu. W latach 1597—1621 spławiano przez Litomie
rzyce przeciętnie po 18 667 „strychów” zboża rocznie, a w latach 1629—1643 
przeciętna spada do 13 045 „strychów”, przy czym w poszczególnych latach 
obserwuje się dość znaczne odchylenia związane już to z popytem na zboże 
w poszczególnych latach na rynku saskim, urodzajami, już to w latach wojny 
trzydziestoletniej z warunkami politycznymi i wojennymi. Wywody Autorki 
zmierzają do obalenia poglądu panującego dotąd w dawnej literaturze czeskiej, 
utrzymującej, że Czechy już w końcu XVI i na początku XVII w. eksportowały 
wielką ilość zboża, a nawet stanowiły spichlerz dla Niemiec.

Teza Autorki przedstawiona jest w sposób dość sugestywny, niemniej budzi 
pewne wątpliwości, które wynikają — jak się wydaje — z nie dość gruntownej 
krytyki rejestrów celnych. Jako dowód wiarygodności litomierzyckich rejestrów 
celnych Autorka przytacza fakt, że rejestrują one nie tylko zboże spławiane



Łabą przez miasto, lecz również ładowane bezpośrednio w Litomierzycach, a tak
że zwolnione od opłat celnych (s. 38). Wynika z tego jasno, że każdy transport 
zboża przewożony na tym odcinku Łaby musiał być oclony w Litomierzycach. 
Tymczasem na s. 50 Autorka powołując się przy innej okazji na litomierzyckie 
rejestry celne stwierdza, że „kupcy przy cleniu zboża w Litomierzycach skarżyli 
się na urzędników lovosickich, jakoby ich namawiali, aby w Litomierzycach 
zboża nie clili i urząd celny w Litomierzycach omijali”. Z przytoczonego tu 
cytatu widać znów, że istniały możliwości clenia spławianego Łabą zboża na 
innych komorach celnych, niekoniecznie zaś w Litomierzycach. W tej sytuacji 
liczby ustalone na podstawie litomierzyckich rejestrów celnych byłyby niepełne. 
Mimo woli nasuwa się tutaj pytanie, czy w systemie celnym na terenie Czech 
nie obowiązywała stosowana także w innych krajach, m. in. w Polsce, zasada, 
na podstawie której przewożony towar wystarczało oclić na jednej z komór 
celnych, przez które prowadziła droga, na dalszych zaś tylko okazać ceduły opła
conego cła. Szkoda również, że Autorka nie zbadała bliżej litomierzyckiej taryfy 
celnej. Być może, że i tam istniało kilka taryf celnych, którym mogły podlegać 
różne gatunki zboża, jak to miało miejsce w cytowanej w artykule Roudnicy 
(s. 39). Do pewnego stopnia mogłaby wskazywać na to okoliczność, że rejestry 
litomierzyckie notują w zasadzie tylko żyto. Należało tu uwzględnić również 
i to, że zeznania kupców i przewoźników nie zawsze odpowiadały faktycznemu 
załadunkowi, lecz były celowo zaniżane, a dalej możliwość przewozu zboża drogą 
lądową, szczególnie gdy w rachubę wchodziły niezbyt wielkie odległości, oraz 
kontrabandy, rozwiniętej zwłaszcza na terenach pogranicza.

Zagadnienie to wiąże Autorka z towarowością gospodarki rolnej. Bardzo 
słuszna i godna podkreślenia jest uwaga, że eksport zboża z okolic Litomierzyc 
nie świadczy wcale o tym, iż rozwój ekonomiczny postępował w ten sam sposób 
w innych dzielnicach Czech, dla których tezy tej nie można generalizować. 
Odnosi się to w szczególności do południowych Czech, skąd wywożono produkty 
rolne w sporych ilościach na uprzemysłowione tereny Górnej Austrii. Wskazują 
na to badania A. Miki, cytowane zresztą w recenzowanym artykule, oraz nie 
wyzyskane przez Autorkę materiały dotyczące handlu Czech z Saksonią znajdu
jące się w Státnim Ustřednim Archiwum w Pradze.

Należy odnotować także inne ważne stwierdzenie, że w okresie przed Białą 
Górą głównymi producentami zboża byli chłopi, a nie magnaci, a zmiany na tym 
odcinku dokonały się dopiero po wojnie trzydziestoletniej.

Kilka uwag krytycznych należy skierować pod adresem tłumacza artykułu. 
Niektóre pojęcia przetłumaczone zostały w sposób zbyt dosłowny, np. drugie 
poddaństwo zamiast używanego i przyjętego w literaturze terminu wtórne pod
daństwo, termin „paszport” czy też zwrot „to drugie poddaństwo powstało na 
terenach położonych na wschód od Łaby i w Polsce zachodniej (?)”. Razi używa
nie terminu „strych” na oznaczenie korca, który to termin jest nawet użyty 
w tym samym tomie „Roczników” przy innej okazji jako synonim korca czeskiego. 
W sposób dość dowolny zdaje się tłumaczono nazwy niektórych jednostek pły
wających po Łabie (statek, łódź, tratwa). Z kontekstu można wnioskować, że 
chodzi tu niekiedy o te same jednostki transportowe. Wątpliwości nasuwa rów
nież obciążenie łodzi na Łabie w XVII w., na których przewożono rzekomo 80, 
160 i 200 ton towaru (s. 48, przyp. 44). Nie wiadomo, czy wynikły one z winy 
tłumacza, czy też tak jest w istocie w oryginale. Są to bowiem ilości jak na 
owe czasy olbrzymie, zwłaszcza gdy je porównamy z obciążeniem podobnych 
środków transportowych na Odrze w XVII w., a nawet w początkach XIX stu



lec ia*. Większa ostrożność przy tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych byłaby 
tutaj bardzo pożądana.

Uwagi te obarczają jednak nie Autorkę artykułu, lecz tłumacza.
Artykuł V. Sádovej należy odnotować jako cenną, śmiałą w poglądach po

zycję o dużych walorach naukowych, która niewątpliwie zainteresuje szerszy 
krąg historyków i pobudzi do dalszych badań na tym odcinku.

M. Wolański

A. B r o ż e k ,  ROBOTNICY GÓRNOŚLĄSCY WOBEC MIGRACJI ROBOTNI
CZYCH Z GALICJI I KONGRESÓWKI (Zaranie Śląskie, 1961, z. 4, s. 775—786).

Artykuł A. Brożka jest trzecią pracą tegoż Autora, omawiającą problem 
zatrudnienia robotników z Galicji i Kongresówki na Górnym Śląsku. W 1958 roku 
ukazały się bowiem dwie jego większe rozprawy poświęcone napływowi na Śląsk 
robotników polskich spoza zaboru pruskiego l.

Autor oparł się w swoich wywodach na literaturze tak polskiej, jak i nie
mieckiej, materiałach z Zentralarchiv w Merseburgu, z Archiwów Wrocławskiego 
i Katowickiego oraz na prasie tegoż okresu. Mając dostęp do uporządkowanych 
już materiałów archiwalnych (zespół Rejencji Opolskiej Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu), omówił szerzej niektóre problemy związane z zatrudnieniem 
robotników z Galicji i Kongresówki poruszone w pracach A. Galosa1 2, który 
pracował nad tym zagadnieniem w okresie, kiedy w Archiwum Wrocławskim 
wiele jednostek archiwalnych było jeszcze niedostępnych.

Autor stwierdza, iż liczba robotników zza kordonu stale wzrastała, zwłaszcza 
w początkach XX w. Ten wzrost odbił się ujemnie na położeniu śląskiej klasy 
robotniczej i wpływał w pewnej mierze na emigrację miejscowej ludności do 
innych prowincji Niemiec (s. 776). Przede wszystkim zaś odbił się na poziomie 
płac w przemyśle górnośląskim, który kształtował się pod wpływem konkurencji 
siły roboczej spoza Śląska (s. 775).

Uwagę swoją koncentruje A. Brożek przede wszystkim na postawie robotni
ków górnośląskich wobec napływających z Galicji i Kongresówki polskich ro
botników zatrudnianych w przemyśle, pomija natomiast stosunek miejscowych 
robotników rolnych do galicyjskich sezonowców, masowo przybywających rów
nież w1 tym okresie na Śląsk, zwłaszcza do prac przy żniwach i wykopkach 
ziemniaków oraz buraków cukrowych. Ograniczenie rozważań tylko do robotni
ków przemysłowych wydaje się niesłuszne, zwłaszcza że Autor wyraźnie stwierdza 
w tytule artykułu, iż omawiać będzie stanowisko robotników górnośląskich wobec 
migracji robotniczych z Galicji i Kongresówki, a więc zatrudnionych tak w prze
myśle, jak i w rolnictwie. Napływ robotników sezonowych do rolnictwa był na
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wieku ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia (Prace Wrocławskiego Towa
rzystwa Naukowego, Seria A, nr 77), Wrocław 1961, s. 76.

1 A. B r o ż e k ,  Ze studiów nad małym ruchem granicznym między Górnym 
Śląskiem a Zagłębiem Dąbrowskim na przełomie XIX i XX w. (Sobótka, 1958, 
nr 4, 603—640); t e n ż e ,  Napływ robotników spoza zaboru pruskiego na Górny 
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