
Zmuszał do ucieczki także głód, jaki nawiedził zachodnie Niemcy w drugiej 
połowie X III w. Tak np. w Annales Vratislavienses zanotowano, że w Niemczech 
był tak wielki głód, iż wielu porzuciło ziemię i zbiegło do Polski. Dokument zaś 
z 1278 r. mówi o głodzie jako przyczynie ucieczki chłopów z majątków klasztoru 
w Brendorf.

Za Łabę emigrowali, zdaniem Autora, zarówno chłopi zamożni, którzy byli 
w stanie nabyć prawa użytkowe do ziemi za pieniądze, jak i biedota wiejska, 
która takich możliwości nie miała. Szczególnie w Westfalii było wielu chłopów 
bezrolnych, gdyż działało tu prawo dziedziczenia tylko przez jednego z synów. 
Pod tym względem dominowały okolice Kolonii, Trewiru, Bielefeld oraz biskupstwa 
Münster i Osnabrück. W te strony zwracają się feudałowie wschodnioniemieccy 
w poszukiwaniu kolonistów, wyzyskując ciężkie położenie chłopstwa, jego walkę 
klasową z feudałami, naturalny pęd do poprawy warunków bytowych i większej 
swobody. Zjawiska, jakie w dziedzinie stosunków społeczno-ekonomicznych na 
wsi obserwujemy w północno-zachodnich Niemczech od XII w., były częścią 
przeobrażeń, którym w tym czasie ulegała Europa zachodnia.

Praca Epperleina przyniosła w efekcie nie tylko szczegółowe naświetlenie sto
sunków wiejskich w zachodnich Niemczech wcześniejszego średniowiecza, lecz 
także w poważnym stopniu wyjaśnienie przyczyn ruchu kolonizacyjnego na obsza
rach nadłabskich i emigracji chłopów westfalskich, które niektórzy dawniejsi 
badacze widzieli w rzekomym przeludnieniu ówczesnych Niemiec zachodnich, gło
dzie ziemi czy świadomych dążeniach germanizacyjnych tutejszego chłopa.
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Piąty kolejny zeszyt historyczny przynosi 4 artykuły pióra młodych autorów 
wrocławskiego środowiska. Tematyka zamyka się chronologicznie w granicach 
XVIII w. i dotyczy wyłącznie zagadnień śląskich.

Zeszyt otwiera artykuł J. J  a ń c z a k a pt. Okręgi sadownicze na Śląsku pod 
koniec XVIII wieku  (s. 3—17). Autor bardzo skrupulatnie wyzyskuje literaturę 
przedmiotu, pokazując w plastyczny sposób rozwój tej tak ważnej w gospodarce 
wiejskiej gałęzi produkcji. Z artykułu wynika, że sadownictwo rozwinęło się przede 
wszystkim na terenie Środkowego Śląska i powiatów pobliskich. Drugi okręg, 
zwany przez Autora nysko-namysłowskim, przylegał od strony wschodniej do 
pierwszego, odznaczał się jednak znacznie słabszym rozwojem sadownictwa. O ile 
w okręgu śrcdkowośląskim na 100 ha użytków rolnych wypadało 340 drzew owo
cowych, to w nysko-namysłowskim tylko 188. Jako tereny słabego rozwoju sadow
nictwa wymienia J. Jańczak okręgi górnośląski i zachodniośląski, znane także 
z niższego poziomu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Omawiana gałąź gospodarki 
ogniskuje się więc na terenach o dobrych glebach i wyższej kulturze rolnej. Stwier
dzenie tych faktów — to niewątpliwe osiągnięcie Autora; z jednej strony wykazuje 
on nieadekwatność Ziekurschowskiego podziału Śląska na 4 strefy, z drugiej zaś 
obala lansowaną przez burżuazyjną naukę niemiecką tezę o rzekomej niższości 
polskich Górnoślązaków, gdyż powiaty zachodniośląskie, zamieszkane w większości 
przez żywioł niemiecki, nie różnią się zbytnio od górnośląskich.

Artykuł J. Jańczaka jest pierwszą, i to udaną, próbą przedstawienia rozmiesz
czenia śląskiego sadownictwa pod koniec XVIII w. Autor oparł się na Zimmer- 
mannie i innych źródłach współczesnych, szkoda jednak, że nie poddał ich głęb
szej krytyce. Szczególnie dużo wątpliwości mogą budzić z 1770 r., stanowiące



punkt wyjścia do oceny rozwoju sadownictwa. Podana tam ilość drzew owoco
wych jest przeszło dwukrotnie niższa niż w r. 1797 czy 1804 (s. 6). J. Jańczyk 
przyjmuje, że w latach 1770—1804 musiał zaznaczyć się bardzo istotny postęp. 
Gdyby jednak zestawić dane Zimmermanna z lat osiemdziesiątych z danymi póź
niejszymi, musielibyśmy przyjść do przekonania, że postęp ten dokonał się w latach 
siedemdziesiątych XVIII w. Przypuszczenie takie jest prawdopodobne, gdyż wojna 
dokonała ogromnych spustoszeń, które następnie były wyrównywane. Stąd szybsze 
tempo rozwoju. Istnieje też druga możliwość, mianowicie, że dane z 1770 r. są 
po prostu zaniżone.

Interesujący jest artykuł A. N y r k a  i L. W i a t r o w s k i e g o  pt. Gospo
darka rybna w księstwie pszczyńskim od końca XVII do początku XIX w. (s. 81— 
127). Autorzy słusznie zwracają uwagę na specyfikę gospodarki stawowej na Śląsku, 
wydaje się jednak, że w swym zapale polemicznym z J. Topolskim idą zbyt daleko. 
Wprawdzie jego uogólnienia oparte na danych z jednych dóbr mogą budzić pewne 
zastrzeżenia, niemniej znajdują częściowo potwierdzenie w omawianym artykule. 
Wiek XVI np. jest bowiem również na Śląsku okresem szczytowego rozwoju go
spodarki rybnej. Specyfika śląska polegała m. in. na tym, że regres nie występował 
tu tak głęboko, jak na pozostałych ziemiach polskich.

Artykuł zawiera wiele ciekawych materiałów do techniki stawowej, wysokości 
produkcji i zbytu, organizacji administracji, charakteru siły roboczej itp. Jak wy
nika z zamieszczonych wykresów, zapoczątkowany w XVII stuleciu upadek gospo
darki rybnej postępował nadal w XVIII w. Proces ten nie przebiegał jednak 
w sposób prosty i jednostajny. Mimo że Autorzy operują wykresem uwzględnia
jącym tylko odcinki dziesięcioletnie, a więc niwelujące odchylenia od przeciętnej, 
linia rozwoju produkcji rybnej i gospodarki pieniężnej jest zygzakowata i pełna 
załamań, o rysujących się tendencjach spadkowych. Przyczyn tego stanu rzeczy 
A. Nyrek i L. Wiatrowski dopatrują się w niekorzystnym ukształtowaniu się cen 
na ryby i rozwoju nowego rolnictwa. Nie bez znaczenia był także fakt, że w miarę 
wycinania lasów zmieniały się warunki klimatyczne, m. in. powodując obniżenie 
poziomu wody w stawach. W tych warunkach gospodarka roślinna stawała się 
bardziej opłacalna i wypierała stawową. Że nie doszło wówczas do całkowitego 
upadku gospodarki stawowej — zdaniem Autorów — należy tłumaczyć tym, że nie 
wszystkie stawy nadawały się do osuszenia, niektóre np. po kilku latach obsie
wania zbożem przynosiły coraz niższe plony, dwór potrzebował szlamu, działały 
tradycje gospodarki stawowej itp. Zasadnicze jednak znaczenie posiadał interes 
dworu, niemożność natychmiastowego przestawienia całej gospodarki.

Autorzy traktują gospodarkę rybną na szerokim tle porównawczym. Wpraw
dzie artykuł dotyczy tylko posiadłości pszczyńskich, niemniej wyzyskują Oni ma
teriały odnoszące się także do innych dóbr, m. in. niemodlińskich. Rozprawa zy
skuje przez to na wadze i pozwala w pewnym sensie wnioski Autorów rozszerzyć 
na cały Śląsk.

Poza pańską gospodarką rybną A. Nyrek i L. Wiatrowski nieco miejsca udzie
lają stawom chłopskim i rybołówstwu. Zakres informacji jest jednak bardzo skrom
ny, podyktowany niewątpliwie skąpością materiałów źródłowych. Wydaje się, że 
Autorzy powiedzieli maksimum tego, co można było powiedzieć, słusznie wydoby
wając fakt podporządkowania chłopskiej gospodarki rybnej — gospodarce dwor
skiej. Poważnym osiągnięciem jest wykazanie silnych związków rynkowych po
siadłości pszczyńskich z Krakowem. Szkoda tylko, że pominięto czynnik polityczny, 
jakim były wojny czy rozbiory Polski. Wpływ tego rodzaju wydarzeń mógł ujaw
nić się zarówno w kształtowaniu się cen, jak i zakłóceniach kontaktów rynkowych, 
zwłaszcza z Krakowem.



Przy konstruowaniu tabel Autorzy nie zawsze dysponowali jednorodnym ma
teriałem statystycznym. Wskutek tego sporządzone tabele nie zawsze są porówny
walne. Tabela nr 10 przedstawia np. stosunek dochodu z gospodarki rybnej do 
dochodu ogólnego (błędnie zatytułowanego: „Stosunek dochodu ogólnego do do
chodu z gospodarki rybnej”), nr 11 zaś — do dochodu z gospodarstwa wiejskiego. 
Autorzy zarówno tu, jak i w tabelach 6—9 operują przeciętnymi dla okresów 
dziesięcioletnich. Podobnie postępują także przy wykresach. Postępowanie takie 
może jednak wywoływać pewne zastrzeżenie, gdyż sumaryczne traktowanie każdego 
dziesięciolecia zniekształca rzeczywisty obraz, eliminując lata o wskaźnikach skraj
nych i zmniejszając rozpiętość pomiędzy górną a dolną granicą wykresu. Silne 
wahania w wysokości produkcji zbożowej są typowe dla feudalizmu, byłoby więc 
interesujące zbadanie, czy nie znajdują one potwierdzenia także w gospodarce 
rybnej. Wykonanie tego zadania było możliwe, ponieważ Autorzy dysponowali od
powiednim materiałem statystycznym, wystarczającym do przedstawienia nie
przerwanego trendu rozwojowego.

Tekst artykułu uzupełnia starannie wykonana mapka posiadłości pszczyńskich, 
obrazująca rozmieszczenie stawów.

Artykuł Z. K w a ś n e g o  pt. Kopalnictwo i przeróbka rud cynowych w Gier- 
czynie w latach 1736—1756 (s. 19—52) nosi wyraźnie charakter przyczynkowy. 
Określają go zarówno rozmiary zakładów, zatrudniających razem z kopalnią prze
ciętnie 25 robotników, jak i ramy chronologiczne rozprawy. Autor porusza takie 
problemy, jak organizacja pracy, technika produkcji, rekrutacja i charakter siły 
roboczej, płace itp. Artykuł zawiera wiele cennych danych i spostrzeżeń, opartych 
na dotychczas nie znanych materiałach archiwalnych. Szczególnie interesująco 
przedstawiają się dane dotyczące załogi.

Z. Kwaśny wiele miejsca poświęca omówieniu regulaminu z 1738 r. W orga
nizacji produkcji występowało jeszcze wiele cech feudalnych, jak najem przy
musowy, korzystanie przez zakłady z surowców dworskich, niższych opłat w tar
takach chłopskich itp. Odzwierciedla je wspomniany regulamin. Według Autora 
rozgraniczał on niezbyt dokładnie kompetencje szychtmistrzów, sztygarów i innych 
grup personelu zakładowego, co miało wynikać z chęci wprowadzenia wzajemnej 
kontroli. Przypuszczenie to może budzić poważne wątpliwości. Czy nie słuszniej 
byłoby tłumaczyć niezbyt ścisłe rozgraniczenie kompetencji poszczególnych przed
stawicieli administracji po prostu faktem, że mamy do czynienia z pierwszym re
gulaminem, a więc ze zrozumiałych względów zawierającym jeszcze pewne nie
jasności?

Załoga gierczyńskich zakładów przynajmniej w 3A składała się z ludności 
miejscowej i znajdowała się w zależności feudalnej od pana. Wyrazem tego było 
nie tylko uiszczanie ciężarów feudalnych, ale i przypisanie do zakładów, uwidacz
niające się w najmie przymusowym. Wolną siłę roboczą w Gierczynie reprezen
towali jedynie obcy przybysze, z zasady zajmujący kierownicze stanowiska w pro
dukcji.

Autor bardzo słusznie podniósł problem płynności kadr, typowy nie tylko 
dla Gierczyna. W Wałbrzyskiem np. w drugiej połowie XVIII w. górnicy wielu 
kopalń wykonywali minimalną ilość szycht. Wahania w tym zakresie były bardzo 
duże. Dają się one stwierdzić zarówno przy porównywaniu ilości szycht wykona
nych przez poszczególnych górników, jak i szycht wykonanych przez tych samych 
górników w różnych tygodniach i miesiącach. Jest rzeczą znamienną np., że ilości 
te wyraźnie spadały w okresie żniw czy trudności technicznych związanych z od
wadnianiem kopalń. Objaw charakterystyczny dla początkowego etapu w rozwoju 
górnictwa, odznaczającego się niskim poziomem technicznym i nikłymi rozmia



rami produkcji. W wypadku Gierczyna należało wyjaśnić, w jakim zakresie 
obowiązywał ludność najem przymusowy, gdyż tłumaczyłoby to z jednej strony, 
skąd brały się różnice w ilości wykonywanych szycht, z drugiej — rzutowałoby 
na wysokość płac.

W Gierczynie stosowano opłatę od szychty i system akordowy. Zamieszczona 
w tekście tabelka obrazuje płace w latach 1765 i 1785, a więc w okresie póź
niejszym niż ten, którego dotyczy artykuł. Lepszą podstawę mogłyby stanowić 
źródła współczesne — niestety nie rozgraniczają one różnych kategorii robotników 
i zawierają jedynie dane orientacyjne. Podaje się tam np., że górnicy zarabiali 
od 9 do 15 krajcarów za szychtę, tłuczkarze od 4,5 halerzy do 15 krajcarów. Skąd 
brały się tak duże różnice, Autor nie wyjaśnia. Nasuwa się pytanie, czy ci naj
niżej opłacani to przypadkiem nie robotnicy pańszczyźniani? Wątpliwości budzą 
także niektóre dane wspomnianej tabelki. Przy rębaczu zaś Autor podaje np.. że 
jego zarobek wynosił 72 kraj cary tygodniowo plus 18 krajcarów na tłuszcz do 
lampki, przy młodszym rębaczu zaś — 72—84 kraj cary, nie wyjaśniając, czy 
w sumie tej mieściły się koszta oświetlenia. Problem dosyć istotny, gdyż od jego 
rozwiązania zależy ocena wysokości zarobku młodszego rębacza.

W sumie artykuł Z. Kwaśnego, mimo wymienionych usterek, należy do cieka
wych. Szkoda tylko, że Autor kopalnictwo gierczyńskie potraktował w izolacji 
od pozostałych gałęzi gospodarki Schaffgotschów.,

T. B i e d a  w-artykule Z życia cechu plócienników w Dzierżoniowie w latach 
1742—1800 (s. 53—80) zajmuje się tkactwem bawełnianym, a więc gałęzią płócien- 
nictwa stosunkowo najmniej znaną. Podjęcie tego rodzaju tematu okazało się po
żyteczne. Autor wydobył cały szereg danych wykazujących nie tylko specyfikę tego 
działu tkactwa, ale i tkactwa cechowego. Ponadto wykazał istnienie kontaktów 
rynkowych Dzierżoniowa z Rzecząpospolitą. Pewne zastrzeżenie może wywoływać 
operowanie pojęciem regionu w odniesieniu do Dzierżoniowskiego. Chodzi tu raczej 
o okręg, pojęcie o znacznie węższym zakresie. Mówiąc o polityce merkantylnej 
rządów austriackiego i pruskiego, Autor zbyt silnie podniósł je j dobroczynny 
wpływ na rozwój rzemiosła. Nie negując je j roli, trzeba pamiętać, że równocześnie 
udzielano przywilejów szlachcie, które podkopywały produkcję cechową. Wpraw
dzie T. Bieda mówi o tych sprawach, ale traktuje je oddzielnie, wskutek czego 
uzyskany obraz nie zawsze rysuje się zbyt plastycznie.

Reasumując nasze uwagi, musimy stwierdzić, że zeszyt porusza cały szereg 
zagadnień i posuwa naprzód wiedzę o dziejach Śląska w XVIII w. Można mieć 
pretensje jedynie co do kolejności zamieszczonych artykułów. Jest to jednak sprawa 
drugorzędna, o charakterze porządkowym.

Stanisław Michalkiewicz
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Jak zaznaczono we wstępie „od Redakcji”, tom ten ukazał się dzięki dotacjom 
Wydziału Kultury Prezydium WRN we Wrocławiu i Wydziału Sztuki Ludowej Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki na przeprowadzenie badań terenowych oraz pokrycie 
kosztów wydawniczych. W sprawach naukowych redakcja „Roczników” korzystała 
z rad i konsultacji Katedry Etnografii Polski Uniwersytetu Wrocławskiego.

Omawiany tom zawiera następujące prace: E. J ę c z a l i k ,  Z badań nad ślą
skim malarstwem ludowym na szkle, L. 11 m a n, Materiały do ludowego zdob
nictwa w metalu na Dolnym Śląsku. Zdobione okucia wozów w powiecie Bystrzyca 
Kłodzka, tenże, Ze studiów nad drewnianym budownictwem sakralnym na Dolnym


