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OD WYDAWCÓW.
Pierwszy tom , Roczników dziejów społecznych i gospodar

czych“ ukazuje się bez zapowiedzi i bez uprzedniego ogłoszenia 
programu. Wprawdzie zapowiedzi i programy mogą w pewnym 
stopniu obudzić zainteresowanie do wydawnictwa, ale rzeczywiste 
powodzenie jego zależy nie od zamiarów i obietnic, tylko od tego,
0 ile treść wydawnictwa zdolna jest zaspokoić odczuwaną jego 
potrzebę.

Pomyślny rozwój nauki historycznej doprowudzil już u nas 
do wytworzenia poważnego zastępu regjonalnych czasopism hi
storycznych, jednak zróżnicowanie rzeczowe nie posunęło się 
daleko, bo rozpoczęło się niedawno przez wytworzenie organów 
specjalnych dla archiwistyki, historji protestantyzmu, wojsko
wości i prawa.

Historja społeczna i gospodarcza nie miała dotąd organu, 
wydawanego perjoilycznie, skupiającego kolo siebie uczonych
1 ułatwiającego im pracę przez dostarczanie informacyj o kie
runkach i postęjtach w tej dziedzina badań naukowych. Tym
czasem historja społeczna i gospodarcza jest zagranicą i w Polsct 
jednym z bardzo ważnych działów nauki historycznej, który roz
wija się coraz bujniej w miarę wzrostu znaczenia zagadnień 
społecznych i gospodarczych w życiu.

Jak wiadomo, historja gospodarcza zawdzięcza pierwszy 
okres swojego rozwoju szkole historycznej w ekonomji, powstałej 
w Niemczech w ślad za historyczną szkolą w nauce prawa. Na
dzieje szkoły historycznej nie ziściły się, nie udało się jej oprzeć 
ekonomiki na podstawach historycznych, atoli wynikiem jej usi
łowań jest wprowadzenie metody historycznej do badań ekono- 
micznycb. Następstwem działalności szkoły historycznej był tak 
znaczny wzrost badań historyczno - gospodarczych, że rozwinęły



się one uf samodzielną naukę, reprezentowaną przez osobne ka
tedry na uniwersytetach.

Długi czas istniało tylko jedno czasopismo, poświęcone hi- 
storji społecznej i gospodarczej. Ryło nim ,,Vierteljahrschrift fur 
Sozial und Wirłschaftsgeschichte", wychodzące od roku 1903, 
którego poprzednikiem było ,,Zeitschrift /tir Sozial und Wirt- 
schaftsgeschichte“ 1893— 1900). Dopiero w roku 1913 powstała 
francuska „Reoue d’histoire ćconomiąue et sociale", która wy
chodzi jako kwartalnik, a pierwotnie nazywała się „Reuue d’hi- 
stoire de doctrines economiąues et sociales“ , zaś w roku 1915 
zaczął wychodzić holenderski „Economisch - historisch Jaarboek“ 
Jest rzeczą charakterystyczną, że Anglja zdobyła się na stworzenie 
specjalnego pisma historyczno - gospodarczego dopiero w roku
1927. Jest to rocznik „The Economic History Reuiew“ . W ślad 
za nim w roku 1928 powstał w Stanach Zjednoczonych „Journal 
of Economic and Rusiness History", wychodzący kwartalnie. 
Wreszcie w roku 1929 pojawiło się drugie czasopismo francuskie, 
„Annales d'histoire łconomiąue et sociale", będące również kwar
talnikiem. Wspomnieć jeszcze należy, że Czesi jeszcze przed wojną 
zaczęli wydawać czasopismo historyczno - gospodarcze, poświę
cone specjalnie historji wsi. Czasopismo to wychodziło początkowo 
p. t. „Agrarni Archiu", później jako „Casopis pro dejiny uenkoua". 
Od 1928 r. pod tą samą redakcją wychodzi analogiczne czasopismo 
p. t. „Vesłnik Ceskosłouenskiho Zemedelskeho Musea". Ten nad
zwyczajny i dosyć niespodziewany rozrost czasopism historyczno - 
ekonomicznych w ostatnich latach pozostaje w związku z wy
bitne m ożywieniem i pogłębieniem, jakie przechodzi obecnie nasza 
nauka.

Jednem ze źródeł ożywionego ruchu historji gospodarczej 
jest ferment, wywołany przez prace Wernera Sombarta i przez 
wychodzące z różnych stron krytyki panującej w nauce teorji 
rozwoju życia gospodarczego Karola Ruchera. Spory o gospo
darstwo zamknięte, gospodarstwo miejskie, oraz o początki i istotę 
kapitalizmu, toczące się długo między uczonymi niemieckimi, roz
szerzyły się w ostatnich czasach i na inne kraje, nie omijając takie 
i Polski.

Niezależnie od tego fermentu pojawiły się próby udoskona
lenia badań historyczno - gospodarczych przez stosowanie metody 
Statystycznej w jak najszerszej mierze; uwagi godne przykłady



tych usiłowań wykazuje właśnie i nauka polska. W Polsce także 
zostało zapoczątkowane dążenie do oparcia poglądu na przeszłość 
gospodarczą i badań nad nią na podziale dochodu społecznego, 
co prowadzi znowu do zastosowania rachunkowości. Przez pod
jęcie badań nad historją cen, nauka polska nawiązuje obecnie 
związki z nauką powszechną. Są nawet udatne przykłady podej
mowania przez polskich uczonych opracowań z dziedziny historji 
gospodarczej zachodnio - europejskiej. W tym stanie rzeczy jest 
zupełnie zrozumiała potrzeba stworzenia polskiego czasopisma, 
poświęconego historji społecznej i gospodarczej.

Przystępując d i wydawania „Roczników“ jedynem wyzna
niem, jakie uważamy za potrzebne złożyć, jest to, że chcemy prze
strzegać ścisłych zasad metody pracy naukowej i służyć rzetelnie 
nauce oraz kulturze narodowej i powszechnej. Staraniem naszem , 
będzie skupić koło „Roczników“ wszystkich polskich historyków.I 
pracujących w dziedzinie historji społecznej i gospodarczej, otwie I 
rając łamy czasopisma dla każdej rzetelnej pracy naukowej. i

Ponieważ „Badania z dziejów społecznych i gospodarczych" 
przeznaczone są na ogłaszanie prac większych, zwłaszcza uwagi 
gwlnych ze względu na metodę, zastosowaną do opracowań lub 
na wyniki osiągnięte, „Roczniki“ będą zamieszczać rozprawy 
krótsze, dotyczące ogólniejszych zagadnień z historji gosftodar- 
ezej i społecznej n. ». kwestji metodycznych i poglądów ogólnych, 
albo zawierające próby syntetycznych ujęć, podające zarysy infor
macyjne o stanie badań w poszczególnych dziedzinach nauki lub 
w poszczególnych krajach, wreszcie dające uwagi godne orygi
nalne przyczynki do historji gospodarczej lub społecznej, prze- 
dewszystkiem polskiej, a także i obcej.

„Roczniki“ będą się starały dawać możliwie dokładny prze-, 
gląd literatury polskiej z dziedziny historji gospodarczej i spo- ] 
lecznej, oraz z dziedzin sąsiednich i pokrewnych, przyczem re
dakcja dbać będzie o to, aby wszystkie ważniejsze rozprawy pod
dane zostały możliwie gruntownej ocenie. W' miarę możności 
będą także podawane sprawozdania i oceny z ważniejszych lub 
mających związek z naszą przeszłością publikacyj obcych. Narazie 
chcąc dać sprawozdania i oceny z polskich wydawnictw za rok 
1929 i 1930, mogliśmy rzeczy obce uwzględnić tylko w bardzo 
szczuplej mierze; mamy nadzieję naprawić to w następnych 
rocznikach.



Przekonani, że nauczyciele historji w szkołach średnich, sto
sując się w praktyce szkolnej do programu ministerjalnego. inte
resują się historją gospodarczą i społeczną, staraliśmy się, aby 
„Roczniki“ mogły im być przewodnikiem pod tym względem; 
bylibyśmy szczególnie zadowoleni, gdyby te nasze starania zna
lazły w nich oddźwięk. Na wzbudzeniu zaintresowania dla na
szego czasopisma wśród nauczycielstwa szkól średnich zależy nam 
jeszcze i z tego względu, że przedewszystkiem na nauczycielstwie 
tern musi się opierać praca naukowa nad historją na prowincji, 
mianowicie miastach pozauniwersyteckich. W związku z rodzajem 
archiwów najczęściej spotykanych we wspomnianych ośrodkach 
prowincjonalnych, praca ta z konieczności musi się zwracać 
w pierwszym rzędzie do historji społecznej i gospodarczej. Czaso
pismo nasze, umożliwiając nawiązanie kontaktu między tenii 
środowiskami prowincjonalnemi a glównemi nurtami pracy na
ukowej w kraju i zagranicą, może się przyczynić do podniesienia 
poziomu prowincjonalnej pracy naukowej.

Kończymy wyrażeniem nadziei, że „Roczniki dziejów spo
łecznych i gospodarczych“ znajdą chętnych współpracowników, 
oraz życzliwe przyjęcie i rozpowszechnienie w sferach badaczy 
i miłośników naszej gałęzi wiedzy.

Lwów— Poznań, w Wielką Sobotę 1931.

Pr. Bujak J. Rutkowski
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PRZYGOTOWANIA DO REWOLUCJI CHŁOPSKIEJ
W POLSCE W LATACH 1 7 6 7-1769 .

T r e ś ć .  I. Wstęp sir. I. — II. Dotychczasowe poglądy na „Konfederacją 
chłopską", str. 3. — III. Charakterystyka zewnętrzna i wewnętrzna źródła, 
sir, 8. — IV. Treść manifestu, sir. 10. — V. Znaczenie manifestu, sir. 15. — 
VI. Pisma krytykujące manifest, sir. 17. — VII. Wpływ manifestu lor- 
czyńskicgo na wybuch „hajdamaczyzny", sir. 21. — VIII. Dalsza agitacja 
rewolucyjna, sir. 25. — IX. Walko z buntem, sir. 27. — X. Kierownictwo 
ruchu chłopskiego, sir. 33. — XI. Zakończenie, sir. 35.

1. Wstęp.
Współcześnie z konfederacją barską występują w Polsce 

ruchy społeczne, które najsilniej uzewnętrzniły się na Ukrainie, 
w okolicach Humania. Złożyło się na nic wiele bezpośrednich 
i pośrednich przyczyn, były one jednak, jak to już podniesiono'). 
głównie następslwem intenzywnej, od dłuższego czasu szerzonej, 
agitacji, głoszonej w Polsce wśród ludu wiejskiego. Natrafiwszy 
na hardziej podatny, niż w innych okolicach Polski, grunt wy
buchły na Ukrainie w formie okrutnej rzezi.

Ruchy te niesłusznie uważa lileratura polska’ ) za lokalny 
ruch ludowy, z pewnem zabarwieniem religijnem, bez żadnych * *)

*) T. K o r z o n :  Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta
r. 1882. W l. S m o l e ń s k i :  Przewrót umysłowy w Polsce XVIII w. 1891. 
H. S c h m i 11: Panowanie Stanisława Augusta, Lwów 1880; Ruska
istoryczna bibljoleka, l. XIX, „Rozwidky pro narodni ruchy na Ukraini - 
Rusy XVIII wici". Rozprawy Antonowicza i innych. Rus. Ist. bih. I. XX 
S z u I g i n : Naczerk Kolijszczyny 1898. H e r m a j z e :  Kolijszczyna
w świlli nowoznajdcnych materjałiw. Ukraina 1924, t. 1 — II. F r. B a 
w i ł a  G a w r o ń s k i :  Hislorja ruchów hajdamackich w XVIII, r. 1913.
Urody.

*) Zwłaszcza G a w r o ń s k i ,  t. II, sir. 82 i następne, choć nie inaczej 
ocenia je Hermajze.

Równiki spot. I goap. I. 1



jednak dodatnich i jasno sformułowanych celów, prócz dążności 
wygubienia szlachty, chęci rabunku i zaprowadzenia prawo
sławia. Nie wchodząc w rozpatrywanie wszechstronne przyczyn 
tego buntu chłopskiego, w rozprawie niniejszej będę się starał 
przedstawić przygotowania do „rewolucji chłopskiej", na pod
stawie materjałów. niewyzyskanych dotąd do oświetlenia tvch 
doniosłych wypadków. Agitacja rewolucyjna, główny cel tej 
pracy, jak również same wypadki przez nią wywołane, wstrzą
snęły głęboko umysłami współczesnej szlachty i wywołały odpo
wiedzi na dążenia do przewrotów. Te „repliki" i „listy", nawołu
jące lud wiejski do spokoju, względnie wskazujące sposoby uspo
kojenia wzburzonych umysłów, również staram się oświetlić na 
Ile „agitacji rewolucyjnej".

Znaną jest rzeczą, że agitacja niejednokrotnie nie znajduje 
należytego posłuchu wśród mas. Aby jednak przekonać, że w tym 
wypadku plany agitacyjne istotnie w czyn zamieniono, udowad
niam na podstawie licznych źródeł, że rzucona przez ukrytą rękę 
iskra „rewolucji", „buntu", nietylko w odpowiedniej chwili wy
buchła gwałtownym płomieniem, ale jeszcze długo później pod- 

 ̂ sycanu przez niewidzialne czynniki tliła na terytorjuin Polski.
W Polsce ówczesnej rozwinęła się, dzięki Katarzynie II i Fry

derykowi II, zażarta walka o równouprawnienie dyssydcntów. 
Kampanję tę inicjowali i popierali oni nie ze względu na swoje 
uczucia humanitarno - wolnościowe, ale ze względu samolubnej 
spekulacji politycznej, chęci intrygi i powiększenia nieładu 
w Polsce')

Na tle tych walk, o charakterze raczej politycznym i naro
dowym, aniżeli religijnym, rozwijała się uboczna akcja, wywo
łująca mniejszy opór szlachty, sprawa ulżenia i polepszenia doli 
innych warstw społeczeństwu: mieszczaństwu i ludu wiej
skiego. Kwest je te poruszane dawniej, za panowaniu Sasów, przez 
Leszczyńskiego, ćiurczyńskiego i innych, z początkiem panowania 
Stanisława Augusta nabrały żywotności w ideach i czynach Iibe- 
ralniejszych obywateli. Nowe hasła racjonalistów nakazywały 
inaczej oceniać stosunki społeczne i gospodarcze, a zastosowane 
do życia pozwoliły zbudować ekonomistom nowy system fizjo-

11 Szczegółowo omawia tę sprawi;: ł. u li i c ń s k a : Sprawa dysy-
dem-ku 17(> 1 -  I7K6. Monogralje w zakresie dziejów nowożytnych, I. XIII, 
Warszawa li)11. nadto K o n o p c z y ń s k i ,  K o r z o n ,  S mo l e ń s k i  i I. d.



kratyczny. Nowinki przynoszone z Anglji i Francji do rolniczej 
Polski natrafiały na grunt podatny, mimo, że nowe teorje naka
zywały udzielać poddanym więcej wolności osobistej i ekono
micznej. Bardzo też gorliwie i namiętnie pracuje „Monitor" nad 
przekształceniem zapatrywań szlachty na znaczenie i rolę ludu 
wiejskiego wyjaśniając licznemi rozprawami potrzebę i sposoby 
ulżenia doli chłopów *).

Postępowe myśli zamieniali później niektórzy w czyn. zmie
niając dotychczasową zależność ekonomiczną włościan na bar
dziej korzystną (oczynszowanie. udział w dochodach chłopów, 
trzecia część zbiorów i t. p.).

Naogół położenie włościan w Polsce XVIII w., choć- było 
bardzo pod względem prawnym i ekonomicznym niekorzystne, 
nie było gorsze, niż w Rosji i innych krajach, jak to wykazują 
liczne specjalne rozprawy *). Faktem jest. że nad naprawą sto
sunków na lepsze, zaczęto wtedy pracować usilnie, choć oczy
wiście mogło się zdarzyć wówc?as. że w niejednym wypadku 
pogorszyło się położenie chłopa.

Prócz „Monitora", inne pisma poświęcały wiele uwagi spra
wie włościańskiej, jednak w r. 1767 ukazało się pismo zdumie
wające swą groźną treścią. Rozrzucono je po całej Polsce, prze
ważnie jednak po wschodniej połaci, pod tytułem, który mają 
dochowane do dziś kopje : ,, Konfederacyi chłopskiey znaleziony 
proiekt na rynku w Torczynie po skończonym jarmarku Sw. 
Troycy r, 1767". Pismo to, jak dalej wykażę, można uważać za 
manifest i program rewolucji chłopskiej.

U. Dotychczasowe poglądy na „Konfederację chłopską".
W  literaturze naukowej nie doceniano znaczenia tego pisma. 

Pierwszy podał je do wiadomości T. Lubomirski ’ ) w pracy p. t.

') Sprawę wpływów „Monilora" na opinję publiczną XVIII w., na sprawę 
włościańską i agitację rewolucyjną zamierzam omówić w osobnej pracy.

-) .1. R u 1 k o w s k i : Sprawa włościańska w Polsce XVIII i XIX wieku. 
Warszawa 1922; I e n i c : Sludja nad położeniem włościan w Polsce XVIII w.. 
Kkonomisla 1914; t e n ż e ;  Poddańslwo włościan w XVIII wieku w Polsce 
i niektórych innych krajach Europy. Prace kom. hisl. Pozn. Tow. Przyj. 
Nauk., I. I., zesz. .1. K r a s i ń s k i  A d a m;  Geschichlliche Darslellung 
der baucrlichcn Verhallnissc in Polen. Kiaków 1898. K o r z o n  : Wewnętrzne 
dzieje. I. I. B a r a n o w s k i ;  Wieś i folwark. Warszawa 1914.

'l Drukowane w Iłihljolerr Warszawskiej l8.r>7— 1862, to samo w od
bitce, 1862, i;t— 49.
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..Koliiicza ludność w Polsce od XVI do XVIII w.“ . opierając się na 
rękopisie znalezionym w Paryżu w hotelu Lambert w zbiorach 
kn, Czartoryskich. Streszczenie to przedrukowano później w in
nych pracach1). Porównując kopję, z której korzystał Lubomir
ski z innemi zauważyć można liczne różnice i braki2), nadto 
niektóre ustępy streścił autor dowolnie. Drugie streszczenie tego 
dokumentu, nazwanego przez Lubomirskiego „supliką tarczyń
ską", dał . Kraszewski *), podając tytuł: „Proiekt poddaństwa 
koronnego hoc loco znaleziony w wielu mieyscach po jarmarkach, 
targach, rynkach". Tekst dokumentu został bardzo zniekształ
cony dowolną interpretacją autora, podaną zresztą jako dosłowna 
treść rękopisu. Prócz wspomnianych, inną kopję „supliki tor- 
czyńskiej" znał Smoleński4).

Dokument powyższy wydrukował w całości w „Zapyskach 
Towarystwa im. Szewczenki “) we Lwowie I. Szpytkowskyj 
p. t : „Proiekt konfederacyi chłopskiey..." "j nieodpowiadającym 
zresztą tytułowi, jaki ma oryginalna kop ja, wykorzystana przez 
autora, a znajdująca się w rękopisach bibljoteki Zakładu Naro
dowego im. Ossolińskich we Lwowie nr. 317/111. Autor drukując, 
popełnił kilka błędów, różniących bardzo tekst od oryginału').

■| Treść supliki zamieścił Mollet w rozprawie : Silualion de la Po- 
logne an l-er Janyier 1865".

*) Lubomirski dowolnie przytacza Ireść, przeinaczając ją zupełnie, 
a także opuszcza intępy wyliczone, jako żądania w znanych mi kopjach, 
odnoszące się do żyddw i duchowieństwa.

") Polaka w czasie trzech rozbiorów 1772 — 1794. Poznań 1873, sir. 156.
*) Przewrót umysłowy. Warszawa 1923, sir. 214— 15, zna kopję z ręko

pisu hibtjoleki Poznańskiego Towarzystwa Nauk, nr. 49. Smoleński pisze, że 
„suplikę" wydrukowano za granicą w całości, nie podaje jednak gdzie i kto; 
może ina na myśli pracę Molicla.

') Z. T. Szew. I. 102. r. 1911. sir. 148— 156. „Miscellanea". O publi
kacji lej dowiedziałem się po przystąpieniu do konstrukcji niniejszej pracy; 
w literaturze polskiej nie zauważono wydrukowania lego źródła.

*1 Ma być „Konfederacyi chłopskiey znaleziony proiekt na rynku 
w Torctynie". Rks. 317/111. 178— 180.

')  Tekst „w tey", Szp. „w caley"; T. „upodobania", Szp. „wpodobania‘‘ ; 
T. „z między pospólstwa", Szp. „z pomiędzy motlochu"; T. „Popiel 
Pierwszy", Szp. „Popiel"; T. „J. K. M. P. N. M.“ , Szp. pisze słownie „Jego 
Królewskiey Mości i t. d.“ ; T. „podobnieyszym", Szp. „podobnieyszych"; 
T. „początków Waszych", Szp. „początków naszych"; T. „Nam wymyślone", 
Szp. „Nam wymyślono"; T. „z bydeł", Szp. „z rydeł"; T. „takie", Szp. 
„Także"; T. „Delekarczyków", Szp. „Detekarczyków"; T. „w ochydę po-



W  rękopisach bibljoteki im. Ossolińskich znalazłem 7 odpi
sów lego pisma: Nr. 317/1II, 329/1M, 423/11, 436/11, 562/11, 714/1, 
oraz 332/Ilt, gdzie brak końca. Jest ich zapewne w Ossolineum 
więcej; jednak z łych kopij tylko rękopis 436/III ma najbardziej, 
niojeni zdaniem, tekst zbliżony do dawnego oryginału, choć tytuł 
jest odmienny od reszty : „Proiekt status plebei w Torczynic".

Kopje tego powszechnie rozrzucanego w XVIII w. pisma 
przechowały także rękopisy innych bibljotek i zbiorów; lip. w Bi- 
bljolcce Baworowskich we Lwowie, I. 167.

Zanim przejdę do przedstawienia treści i oceny tej t. zw 
..supliki" krótko podam dotychczasowe poglądy uczonych na 
to pismo.

Lubomirski1), wydając streszczenie, twierdził, że na wiosnę 
1767 r. na jarmarku rozrzucono to pismo w Tarczynie koło War
szawy. a polem rozeszło się ono |K> całej Polsce. Uważa „suplikę" 
za streszczenie skarg i żądań chłopów XVIII w. Kraszewski1), 
wiążąc to pismo z zarzutami przeciw Kościuszce, mówi. że przed 
manifestem połanieckim istniały śmiałe zamiary w sprawie wło
ściańskiej i spiskowano przeciw szlachcie. Treść tego aktu określa, 
jako bałamutną i „nieumiejętnie zredagowaną, jednak z pewnym 
zasobem historycznych wiadomości". Uważa, że to „pokątny 
owoc jakiegoś księdza pochodzącego z włościan", a dowodem na 
to nacisk na wiarę, styl i I. p.; zostało to pismo bez żadnego echa, 
a wątpliwa leż dala napisania. H. Schmill *), znając suplikę ze 
streszczenia Lubomirskiego, twierdzi, że rozszerzaniem tego „ma
nifestu". wydanego niby przez włościan polskich, starali się wy
słannicy Czartoryskich odstraszyć szlachtę od konfederacji ra
domskiej, jednak do zaburzeń nie przyszło. T. Korzon 4) stresz-

da!i“ . Szp. „w ochydę oddali"; T. „nieiedne reżnice", Szp. „nieiedne różnice";
T. „dopominają się łaski", Szp. „dopominaią się łąki"; T. „Choć woyako",
Szp. „loć woysko": T. ..zawistna złoić wasza z pyelią złączone do kogo",
Szp. „zawistna złoić wasza do kogo"; i .  „forlun dzieciom waszym", Szp. •
..torlur dzieciom waszym; T. „Co podpisuie poddaństwo koronne", Szp. „co 
poddanslwo koronne".

') T. L u b o m i r s k i :  Ludność lotnicza. Warszawa 1802, sir. U —4#.
’ ) J.-I. K r a s z e w s k i :  Polska w czasie Irzech rozbiorów. Poznań

1873. sir 156— 158; In samo, Warszawa 1002, sir. 154.
sl H. S c h m i l l :  Malerjaly hisloryczne z wieku XVIII, I. I., sir. 110.
•) T. K o r z o n :  Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta

1764 — 1794, I. 1. 1882, Kraków, sir. 374 — s.



czając „suplikę tarczyńską'' mówi, że dokument len, wyrażający 
nowe idee, nie łatwy jest do zrozumienia. Trudno leż domyśleć 
się nazwiska i stanowiska społecznego autora. Zdaniem jego, 
słowa „konfederacja1*, „argumentacja historyczna" i inne świad
czą, że był nim szlachcic, inne braki pisma (określenia prawne) 
i „logika" świadczyłyby za chłopem. Uważa jednak pismo to za 
„curiosum", „dumania" „nawpół wykształconego plebeusza. po
sługacza szkoły, albo skrybenla przy szlachcicu". Twierdzi leż, 
że niema „żadnych śladów’, aby to pismo dostało się do mas 
i wywarło wpływ".

Najwięcej uwagi omawianej „suplice" poświęcił Przybo- 
rowski ’ ). Streszcza źródło za Lubomirskim, wyrażając żal, że 
nie wydrukował on tego aktu „niezmiernej doniosłości" w całości 
i nic zajął się opisaniem jego cech zewnętrznych (pismo, papier 
i t. p.), aby uczeni mogli mieć pewność, że istotnie pochodzi 
z XVIII w. Omawiając treść, nazywa dokument „memorjałem". 
noszącym tytuł „proieklu", a także stwierdza wpływy francuskie 
na treść ..supliki". Kończy uwagi twierdzeniem, że jest ona 
groźbą, rzuconą szlachcic przez Rosję, aby łatwiej zawiązać kon
federację radomską i „nie może być uważana, jako objaw owo- 
czcsncgo usposobienia ludu polskiego, jako wyraz jego żądań, 
pretensji lub nadzieji". Podaje dalej, że po wykorzystaniu tego 
projektu „rzucono go w kąt, jak niepożyteczny już świstek, jak 
zeszyt z rolą całkiem nieużyteczną". Miakotin !) pisze, że jest to 
protest na ucisk włościan, a dodaje nadto, że dokument ten przed
stawia poglądy warstw niższych na sprawę włoścańską.

Władysław Smoleński w kilku pracach zajmował się „su
pliką" okolicznościowo. W  rozprawie „Szlachta w świetle opinji 
wieku XVIII" n| nie wierzy, by ten dokument pisali chłopi; pra
gnienia określa jako wybujałe, a całość uważa za „objaw fermentu 
umysłowego" bez „dziejowej wartości" i wpływu na ustawy roku 
1768. Krytykując znowu rozprawę Miakotina wypowiedział*) 
swoje dalsze zapatrywania na ten dokument, które utrwalił

’ | W a l e r y  P r z y b o r o w s k i :  Włościanie u nas i gdzieindziej.
Szkice historyczne. Wilno IMI, sir. 157 — 162

-|W. M i a k o t i n :  Krestjanskyj wopros w Polszr w epochu jeja
razdzieluw-. St. Petersburg 1889. 103— 108.

Pisma, t. I., sir. 36.
*1 Kwartalnik historyczny 1890, sir. 410, dllo Pisma, t. 111, str. 61 — 62.



w , Przewrocie umysłowym" '). Suplika „jest trawestacją głośnego 
aktu konfederacji dyssydenckiej 20 marca 1767 r. i szykaną jej 
osnowv“ , skomponowana przez stronnictwo ultrakatolickie. jest sa
tyrą na dyssydenlów, bez myśli propagowania reformy stosunków 
włościańskich. Dalej twierdzi, „winna zająć skromne miejsce w hi- 
storji włościan, jako dokument stwierdzający raczej konserwa
tyzm ogółu szlachty katolickiej w sprawie włościańskiej, nie zaś 
dążność postępową". Rozrzucili ten projekt, jego zdaniem, kato
licy dla zdyskredytowania uroszczeń dyssydenlów. Cytując źró
dłowe wzmianki o buntowaniu ludu przez „Monitor" i inne 
pisma XVIII w. dziwi się i wątpi, czy autorzy mają na myśli 
suplikę lorczyńską.

I. Szpytkowski2) drukuje tekst supliki, porównuje ją. jakby 
utwór literacki, z „Lamentem chłopskim na pany“ ') i twierdzi, 
żc jest ona najwyższym stopniem skarg na bezprawia szlachty. 
„Projekt" to protest „skonfederowanych" „włościan - obywateli 
przeciw bezprawiu warstw panujących nad nimi, to groźne „me
mento" świadomych swych krzywd i siły obywateli, którzy ostatni 
raz kroczą po legalnej drodze i stawiają „stanowcze aut - aut, 
zgody albo walki". Autora znalcść trudno; można za szlachtą po
dejrzewać. że inspiratorem lego pisma był Repnin, jednak tak nie 
jest, bo autor był gorącym, lecz liberalnym katolikiem, a „pocho
dził z duchowieństwa albo ludzi szkolnych włościańskiego sianu". 
Jako czas powstania pisma przyjmuje rok 1767, a Torczyn, bez 
bliższego określenia położenia, jako miejsce powstania. Podkreśla, 
że pismem tein włościańslwo polskie podało ruskiemu rękę do 
wspólnej akcji, twierdzi przytcni, że „projekt" był rozrzucony 
wśród chłopów ukraińskich i nie pozostał bez wpływu, a znany 
był, o ile nie licznym rzeszom, to watażkom „powstania narodo
wego" 1768 r„ jednak dowodów żadnych na poparcie tych twier
dzeń nie przytacza.

Ostatni poruszył tę sprawę Świętochowski A„ *). Przytacza
jąc poglądy innych pisze, żc jeśliby lak było, jak wyjaśnia Smo
leński ,,to zaiste podziwiać potrzeba naiwność autora, czy auto
rów, którzy w lej „satyrze", tak głęboko ukryli swój złośliwy

'I Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Warsznwa 1923, 211—215. 
Jl Zapiski Tow. im. Szewczenki. I. 102, r. 1911. Miscellanea. sir. lift i n. 
') Wydal Kalenbach 1910.
*1 Hislorja chłopów polskich. I.wów Poznań 1925, I. t. 313.



zamiar, że zamiast „szykany" wyszedł z ich pióra najpraw
dziwszy akt oskarżenia".

Poglądy uczonych na „suplikę" są bardzo rozbieżne, mimo 
wielkiego znaczenia źródła nie rozpatrzono go wszechstronnie, 
a dorzucane okolicznościowo uwagi, tylko w czterech wypadkach 
oparte były na bezpośredniej znajomości źródła. Starano się 
podać i omówić ogólnie miejsce ukazania się źródła, czas, treść, 
wyszukać autora, mniej a raczej zupełnie nie zajęto się sprawą 
rozpowszechniania tego pisma, znaczenia, ustosunkowaniem do 
opinji publicznej wieku XVrIIl w sprawie włościańskiej i naj
ważniejszą kwestją wpływu na wypadki historyczne. Te rzeczy 
będę się starał obecnie wyjaśnić.

III. Charakterystyka zewnętrzna i wewnętrzna źródła.

Jak świadczy tytuł kopji „supliki", znalezionej przez Kra
szewskiego1), rozrzucono ją po całem terytorjum Polski i Litwy. 
Inne kopje mają podaną miejscowość „wyjściową". Lubomirski 
twierdzi, że był nią Tarczyn, miasteczko leżące koło Warszawy. 
Ze znanych mi kopij, miejscowość ta występuje w 5 jako Tor- 
czyn 2) . w jednej Toroczyn i jednej Tarczyn. Osadą noszącą te 
nazwy będzie raczej Torczyn, miasteczko w powiecie łuckim 
nad Stawgą, dopł. Styru, leżące przy ważnym trakcie warszaw
skim, łączącym Polskę z Rosją. Była to ulubiona siedziba bi
skupów łuckich. Stara ta osada miejska posiadała kościół pod we
zwaniem „Świętej Trójcy", w który to dzień, t. j. 14 czerwca 
1767 r„ w czasie jarmarku, połączonego z odpustem, rozrzucono 
to „rewolucyjne" pismo. Na dowód, że w tej miejscowości uka
zało się to pismo, można jeszcze podać fakt, że jedną z odpo
wiedzi na suplikę tu znaleziono a) , a nadto generał Kreczetnikow 
podaje w swych pamiętnikach, że buntowano tam właśnie chło
pów w 1767 r. Od niego też dowiadujemy się, że te okolice naj
bardziej buntowały się przeciw’ Moskalom i ich sprzymierzeńcom,

*) K r a s z e w s k i  o. c. 156 -159: „Hor loco znaleziony w wielu 
mieyscach po largach jarmarkach...".

’ ) Biblj. Ossol. rks. 317/III, 4.H6/II, 562/11, 711/1, 329/111: Tarczyn 
123/11; Toroczyn 332/11.

*) S mo l e ń s k i  SI.: Przewrót umysłowy, sir. 211 — 215. Rks. Pol.
Akad. l ;miej. w Krukowie p. I. Spis pnpierów z archiwum zamku M i ą p

I
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żo tu Stecki, Lcducliowski. Czacki i inni zmawiali się. aby za 
wiązać „rckonfederację" ') i pociągnąć szlachtę sprzyjającą Rosji 
do sądu. Że pismo ukazało się 14 czerwca (Sw. Trójcy) roku 1767. 
co do tego zgodni są wszystkie kopie a także materjały, wśród 
którvcli one się znajdują, nie budzą żadnych wątpliwości2) 
W  druku, ze względu na swój rewolucyjny charakter i kon
sekwencje z drukowaniem związane, nie ukazał się manifest, 
jednak odpisy w języku polskim i ruskim 2) były bardzo liczne, 
jak tego zresztą dowodzą do dziś przechowane kopje.

W zachowanych kopjach są liczne różnice, dodatki, skróty, 
przeinaczenia treści, które czynią pismo bałamutnym i niezrozu
miałym. Za kopję najbardziej ze znanych mi zbliżoną do oryginału 
uważam kopję znajdującą się w rękopisie Ossolineum nr. 436/11.

Cechuje manifest styl żywy i jasny; trudno o doskonalsze wy
rażenie niedoli chłopa XVIII w. i satyry na poglądy szlachty oraz 
uchwycenie życia politycznego. Wiadomości historyczne są liczne, 
a w żadnym wypadku nie są mętne, co świadczy, że twórca 
pisma wykazywał wielką znajomość przeszłości, współczesnych 
haseł racjonalistów, oraz form rządu państw ówczesnych. Żą
dania poparte są argumentacją w tekście i łatwe do zrozumienia, 
o ile przepisywacze ich nie zniekształcili.

O ile chodzi o nazwanie tego utworu, to nie jest on „su 
pliką“ , ale raczej groźnym memorjałem, względnie manifestem, 
żądającym poprawy doli ludu. Tytuł pisma „proiekt konfederacyi 
chłopskiey" potwierdza, że można formę lego pisma określić jako 
..manifest". Związek, czyli konfederacja zaczynała stale swe dzia
łania po ogłoszeniu manifestu, on też ogłaszał zapoczątkowanie 
akcji, zmierzającej do wykonania pewnego celu. Lud wiejski nie 
mógł jawnie zawiązywać instytucji dostępnej tylko szlachcie, 
dlatego też tajna organizacja podaje do wiadomości ogółu „pro-

•| K r e c z e t n i k o w :  Dziennik wojennych działań generał - majora.
Poznań 1874. Bar — Radom, sir. 12. 7 czerwca: o zamiarach rekonfederacji, 
sir. 80. 8 września: posyła Repninowi pisma, oraz ,,podburzające wezwania 
przeciw nam do włościan" Sądzę, że chodzi lu o suplikę, bo oświadczała, 
że słoi przy wierze i będzie bronić praw szlachty przeciw obcym.

* i Są lo pisma odnoszące się do konfederacji barskiej, a leki niektóre 
iioszą lak pewne nazwy, jak: Ada regia Poloniae 1769— 1770, rks. 817/III 

Ji W ruskim języku doląd nie znaleziono lego źródła, jednak leksl 
podaje, że w ..greckim języku" rozsył.i się leż te pisma.



jekt". w postaci manifestu, grożącego buntem warstwy upośle
dzonej, chłopów. Początek i podpis umieszczony pod dokumen
tem potwierdzają też nasze przypuszczenia Zresztą mógł len 
dokument być bez tytułu, który mu nadali dopiero kopiści, czego 
zresztą dowodzą odmiany tytułu*!.

IV. Treść manifestu.

Przedstawiając treść, opieram się na rękopisie 436/11’ ), 
a korzystam przytem i z innych.

Manifest na wstępie zajmuje się sprawą poddaństwa, które 
współobywatele (szlachta) narzucili dawniej równym sobie t. j. 
chłopom, wbrew prawom natury i boskim. Z gminu bowiem po
chodzili dawni polscy władcy, a także z niego początek swój 
wywodzi cała szlachta, którą królowie sobie dobrali, nadając herby 
swym żołnierzom, pastuchom, stajennym, dozorcom lasów, 
ogrodnikom, kowalom i t. p. Ci .pochlebnirjsi" ,,motłoch“ „w y
przedzili w przodkach swoich1*, „wprzód woły z pługów wy- 
przągłszy" i dawnym równym narzucili poddaństwo i niewolę, 
przywłaszczając sobie do tego prawa. Inaczej jednak jest gdzie
indziej, nawet u pogan, bo u nich „siedmioletnią pracą po czasie 
wyznaczonym odbieraią uwolnienie, my tylko i nasi współmi- 
zeryą cierpiący obywatele od pokolenia na pokolenie w niewoli 
cierpliwie zostawaliśmy", jakby zawojowany naród.

Po tym ogólnym wstępie przypomina manifest, że nagro
dzeni przez władców „królewszczyznami", dawni współobywa
tele. jeśli dorwali się do rządów, to „my pierwszym celem (ich) 
zawisłości jesteśmy y pożytków". Oni bowiem wymyślili liczne 
pańszczyzny i daniny, któremi dręczą lud. Podobnie opłakany 
los dzielą włościanie nadani kościołom, gdzie mimo spodziewane 
miłosierdzie nad chrześcijanami ..nic maiąc względu na uciemię
żenie, nowe coraz sposoby większe wznawiają". Najgorsze jednak 
jest położenie w dobrach dziedzicznych. Inaczej jest u obcych,

') Brzmią one : „My obywatele Koronni, a mianowicie slaroslw, dzier
żaw, sollyslw y woyloslw w tey Rzpley osiedli", zakończenie: „co podpisuic 
poddaństwo Koronne przy wierze y wolności skonfederowane".

>), Hks. 317/III, 329/111, 423/11. 714/1, 332/III mają tytuły „KonOderacyi 
eliopskiey znaleziony proiekl", Rkps 436/11 ma „Proiekl status plebei w Tor- 
czynie", 562/11 „Zaniesiony proiekl na rynku".

Ossolineum 436/11, sir. 134 — 137.



tam „współobywatelów w naywiększey liczbie' będących nie 
ubożą i nie doprowadzają do ruiny, lecz lud tam rządzi bez 
książąt, królów i senatu (Rzeczpospolita szwajcarska i holender
ska), a do rady „społem obywatele wchodzą z powiatów, miast 
i wsiów". W  Wenecji i Sant Maryno, choć „szlachetne rodzaie są 
pierwsze, lecz wielowładności nad życiem i chudobą nie maią". 
Zwraca się zatem manifest z prośbą do szlachty: „mieycie wzgląd 
na naywiększą liczbę współobywatelów, a daycie ulgę'* ludowi 
wiejskiemu, bo „słaby będzie (wasz) fundament", gdy włościanie 
upomną się „tego, co dziedzicznym prawem trzymaią". Uspra
wiedliwia dalej, dlaczego poddany zły, bo niema gruntu dzie
dzicznego, a wsie dlatego puste, bo lud tułaczem. Ostrzega, że 
mają ludzi wykształconych z gminu i znane są im ruchy spo
łeczne w Danji i „sprawiedliwa zawziętość Delekarczyków, którzy 
królestwo w absolutność wprowadziwszy, sobie wolność, 
a szlachtę w ohydę podali". Przypominają polskie „reźnice 
Chmielnickiego, a późniejsze dwóch starostw w krakowskim" 
i podnoszą, że obecnie proszą „o cząstkę własności') nie pod 
innym preteztem, tylko, że gdy się starsi zakłócili odmienney 
religji, za cóż uciemiężenie my tylko ponosiemy".

Położenie ludu jest ciężkie zwłaszcza w owych czasach, bo 
„stan rycerski z nas żyiący o obronie nie myśli od woysk, które 
sam sprowadził, duchowieństwo z nas pożytek maiąc zdziera nas 
od obrządków, iak żebyśmy na nich pracowali... o sobie zapo
minać mieli, żydzi cxekucję w domy zsyłaiąc ostatnią lichotę 
zabieraią". Jednak o lylc lud szczęśliwy, że „Bóg daje mu śmia
łość dopoinnicnia się, choć nie przez publiczne Iranzakcye 
o krzywdę". Mają już rady. organizację i chętnych, „którzy tę 
wieść szczęśliwą mają sposoby rozsiewać po jarmarkach".

Aby nie posądzano chłopów o zmowę z wrogami twierdzą: 
że „wiary katolickiey będą się trzymać", dyssydentów i ich ad
herentów nie utrzymują, „za cóż kara na nas ma bydź tak długa". 
„Króla uznaiemy, senat duchowny y świecki szacuiemy, rycer
stwo poważamy, a przeto nie poczytuycie sobie tego za rzecz nie
godziwą, że ci co na was pracuią, dopominaią się łaski, którey 
gdy nie olrzymaią, ciężko im nie będzie o trybunów. Brutusów,

M W innych ko|>juch „wolności" (3I9/III).



Sycyniuszów '), którzy mogą przyjść w czasie do uaypierwszcy 
władzy1. Biedę ludu wszyscy znają, jak również śmiałość i zu
chwalstwo. Łatwo mogą porwać za broń, ho uzbrojeniem ich 
będą zrazu kosy i siekiery, inną znajdą potem po dworach, 

.tym ie łalwiey otworzyć w tey liczbie, w iakiey zostajemy po 
wsiach, potrafiemy“ . Poznają się łatwo, gdyż „hasłem naszem 
mizerya. okryciem nędza, napojem łzy, życie w brudzie i usta- 
wiczney przykrości11 s). Wojsk szlacheckich się nie boją, choć 
dawno stoją na leżach.

Wypowiadając groźby porwania za broń i zerwania pęt nie
woli. ostrzegają i przypominają, co traci szlachta, z której nie
jeden zjada miljony na rok „gdy drudzy własnego przytulenia 
doprosić się nic mogą11, mimo że płacą liczne podatki. „Zważcie, 
gdy przyjdzie, że się umkniemy od waszey zwierzchności, skąd 
podatki, kontrybucyc y żywność mieć będziecie11. Ostrzegają też, 
że nie piszą tego na żart, ale jako ostatnią prośbę. Proszą tedy, 
aby wybrano łagodne postępowanie z ludem, według żądań, które 
podają, bo „gdy oncy nie dostąpiemy, mamy w ręku sposób do- 
pomnienia się". „Popleczników" lud będzie miał. dokądkolwiek 
się uda, „lecz na cóż? Nic lękamy się, sama rozpacz zawistna, 
złość wasza z pychą złączona do tego (rozumie się ruchu) nas 
wiedzie11. Jeżeli zaś szlachta wierzy w pomoc „postronnych po- 
łencyj, to gdy nas wygubią, panowaniu waszemu koniec uczynią11.

Kończy wezwanie „odczwiycicż się z nadaniem nam dobrych 
praw, gdyż rozpacz jest mistrzynią upadków11, a ostrzegając 
zwraca się też do duchowieństwa, by pomyślało nad dolą ludu. 
1’sprawiedliwiają się przytem, dlaczego nie wnoszą lego pisma 
do władz drogą legalną przez swych posłów; bo delegatów spot
kałaby za śmiałe żądania śmierć. Wyjaśniają natomiast, że akt 
len rozsyłają ..w języku polskim i greckim", aby obywatele Kró
lestwa polskiego i W. Ks. Litewskiego z nimi „konfederowali się, 
łączyli, sprzymierzali, a pod pewne znaki na mieysca wyznaczone 
w czasie przez sekretną radę stawili się".

’ ) Może lu chodzi o Licynjusza, który razem z Sekscjuszem miał rze
komo w dawnych czasach, przed Grakchami przeprowadzić ustawi; oznacza 
ji|ci| maksymalną ilość ziemi posiadanej przez każdego obywatela.

') W niektórych kopjach „życie w trudzie i ustawicznej pracy11 
(Ossol. 319/111).



Proszą również Senal i Stan rycerski'), „niech tey akcyi 
naszey za rokosz y zuchwalstwo nie poczytuią, gdyż przyrze
kamy religji," jako „naypierwszego celu naszego bronić i przy 
wolności naszey narodowey obstawać". Jeśli kto nie wierzy 
i uważa tę akcję za żarty, to ten pierwszy dowie się, „iak może 
ogniem i mieczem pustoszyć rokoszan zbuntowanych ręka, którą 
oni chłopską nazywa ią“ .

Po tych gwałtownych groźbach następują żądania, w jakim 
kierunku szlachta ma ulżyć doli włościan. Proszą więc: „Prze
świetnych Stanów, aby dziedzicznym prawem grunta posiedzenia 
były nadane". To jest najważniejsze żądanie, kilka razy wspo
mniane w tekście. Jest ono zresztą powtórzeniem żądań i po
glądów, wypowiedzianych w „Monitorze" *), a rozumieć je należy, 
jako nadanie prawa nieusuwalności i dziedziczności gruntów 
z zachowaniem „powinności gruntowych, dni pańszczyźnianych, 
alias do gruntu przywiązanych" Rozumieć to należy, jako na
danie „gruntów posiedzenia naszego", jak mówi manifest.

Prócz ziemi ornej żądają, aby część „lasów, gdzie się znaj
dują. na pożytek nasz udzielili". Rozumiem to tak, aby szlachta 
wyznaczyła każdej osadzie część lasów, obok znajdujących się, 
z których ludność mogłaby korzystać (budulec, przemysł wiejski 
i opał).<

Nadanie dziedzicznem prawem gruntów nie odbiera właści
cielowi praw do powinności gruntowych, jednak ilość pańszczy
zny mają Stany oznaczyć: „latem y zimą po trzy dni w tydzień 
w całey Koronie z konia roboczego po złotych 2 daiąc". A zatem 
z jednostki roli (pół łanu zapewne) proszą o wyznaczenie pań
szczyzny trzydniowej, jednak z możnością zamiany dni robo
czych na czynsz w wysokości 2 z ł.s) za dzień. Prócz pańszczyzny 
mają odbywać podróże w sprawach dworu, jedynie tylko dwa 
razy i to nie dalej nad mil 12, ponadto stróżę dawać jedynie do 
dworu.

, ) W niektórych kopjach jest i „Króla".
£) „Monitor" 1768, 1. luty nr. 10̂  sir. 77, uwaga „gdyby to pole wła

snością chłopa było", a nadto w licznych numerach z 1767 r., zwłaszcza 
nr. 25, 26.

') Monitor 1767 nr. 26, 1. kwietnia, sir. 203. w artykule „Zaczynszo- 
wonie poddanych", „z sochą do orania za dzień naymu iąć chłopa, trzeba 
mu dać za dzień fi. 1 gr. 20". Tu ze wzglądu na opuszczenie innych świad
czeń, płaca wiąksza.



Powinności pańszczyźniane określono tak wysoko (3 dni), 
.aby bez chęci służb dworskich nie odbywali'* i „daremszczyzny 
wszystkie aby im odpuszczono". Prócz tych ekonomicznych ulg 
żądają większej wolności osobistej t. j. „aby „przeyścic z dóbr do 
dóbr wolne było za wiadomością dworów, gospodarza zosta
w iw szy"'). Jest to więc żądanie wolności kmiecej z XV w.

Wyrażają żądania nietylko, aby ustawy oznaczyły te sprawy, 
ale również, aby „żydostwu pod żadnym pretekstem nie byli 
nadawani" a) . Tym artykułem wyrażają protest przeciw odda
waniu wsi w dzierżawę żydom, a także pragną, by usunięto ze 
wsi żydów - arendarzy, którzy, jak przedtem w tekście powie
dziano. zmuszają lud w dobrach duchownych i świeckich święta 
łamać", a także doprowadzają chłopów do ruiny. Aby zaś za
pobiec nadużyciom ze strony duchownych, żądają, aby „cenę od 
Sakramentów" im ustanowiono.

W zamian za spełnienie powyższych żądań zobowiązują się 
do nowych świadczeń na rzecz państwa. Przyobiecują zatem 
„pomoc przeciwko nieprzyjaciołom wiary i oyczyzny swoim 
kosztem po iednemu z każdego sta". Żądania kończy ostatnia 
ważna prośba o udzielenie wtościaństwu praw politycznych. 
Mówią, „rząd demokratyczny naysprawiedliwszym bydź po
winien", a zatem proszą, „aby czterech przynajmniey do Rady 
Publiczncy wchodzących obrońców mieć mogli". Żądanie to jest 
niejasne, niewiadomo bowiem do jakiej rady mają wchodzić ci 
posłowie, sądzę jednak, że żądanie to należy rozumieć, jako do
puszczenie ludu do sejmu. W  odpowiedzi na „projekt tarczyński" 
artykuł ten posiada inne brzmienie, bo żądają, „aby swoją izbę 
uprawnionych na radę publiczną mieli". Można rolę tych czte
rech delegatów rozumieć także, że mieli spełniać podobne za
dania. jak „Iribuni plebis" w Rzymie. Oryginalne to i śmiałe żą
danie rządu demokratycznego kończy życzenia ludu.

Treść manifestu tarczyńskiego nie byłaby jasna, jak również 
późniejsze bunty, gdyby nie przytoczyć jego zakończenia, wzy-

M O obdarzeniu wolnością włośnitn patrz „Monitor" 1767, nr. 39 
16. irnija.

' )  Monitor 1706. nr. 45, dn. 4. czerwca, sir. 340 - 344. Artykuł przeciw 
arendarzom żydom, którzy niszczii włościan.



wająccgo wprosi do rewolucji i kończącego się groźbą terroru 
wobec włościan, zachowujących się biernie w tym ruchu.

..Czas wydźwignięcia z niewolniczego stanu już przyszedł, 
gdy w dziedzicznych monarchiach współbracia nasi. ani otto- 
mańskich ręku, niewolniczej' subiekcyi nie cierpią. A która by 
wieś lub siedlisko uchylało się od tey akcyi, Ci naypierwszey 
naszey doznaią surowości". Kończy się wreszcie manifest ostat
nią prośbą o miłosierdzie bo „gdy powolności waszych nie 
uznamy. W v nas uciemiężonych poznać będziecie musieli".

Uznałem za potrzebne podać treść manifestu chłopskiego 
tak szeroko, bo, jakkolwiek wydał go niedawno Szpytkowski, 
uczynił to niedokładnie, jak również tekst kopji, z której ko
rzystałem jest jaśniejszy i odmienny, niż wydrukowany przez 
niego.

Pismo omawiane miało być ostalniem wezwaniem zorgani
zowanego ludu do poprawy doli jego i wprowadzenia ulg. w prze
ciwnym wypadku „rada sekretna ‘ i jej pomocnicy wezwą zorga
nizowany lud do buntu. Pogróżki, choć utrzymane w tonie nie
zbyt namiętnym, są jednak, jak na owe czasy, śmiałe. Żądania, 
ze względu na wiek i poglądy szlachty, były wielkie i wprowa
dziłyby też zmiany zbyt radykalne w stosunkach gospodarczych, 
konserwatywnej szlachty, gdyby je w całości przeprowadzono.

V'. Znaezenle manifestu.

Znaczenie historyczne manifestu jest doniosłe, pierwszy raz 
bowiem wyraża on zebrane żądania, które wypełnione stworzyłyby 
silny gospodarczo i częściowo politycznie stan włościański. Żą
dania te nie były myślami wyłącznemi autora, ale wykorzystaniem 
idei głoszonych przez liberalny odłam społeczeństwa w „Monito
rze". Prawie każde z żądań manifestu było wpierw, choć częściowo, 
omówione na łamach „Monitora". Wykorzystanie tak skrzętne 
poglądów „Monitora" nasuwa przypuszczenie, że autorem tego 
manifestu był ktoś z współpracowników tego pisma, zasłużonego 
w urabianiu postępowej opinji wśród szlachty. Może był to autor 
artykułu z 1766 r.. nr. 10. a także 45 i innych (24, 25) z 1767 r.. 
pochodzący z Wołynia. Że jednak „Monitor" potępiał myśl po
rwania za broń i lą drogą wprowadzania nowych reform, świadczy



artykuł, który ukazał się wkrótce po wydaniu manifestu, bo 
7 listopada 1767 (nr. 89).

Autor manifestu może to osoba, która rozgoryczona skarżyła 
się w .,Monitorze", że nie może odpowiednio do wiedzy służyć 
ojczyźnie z powodu swego pochodzenia '). Autor, to mąż w każ
dym razie wielkiej kultury, o ile nie pracowało nad redakcją tego 
pisma więcej ludzi.

Pismo powyższe rozrzucono po całym obszarze Polski. Do
wodzą tego ruchy późniejsze, bunty chłopów w Polsce, a nawet 
na Litwie, głównie jednak odzew znalazły we wschodnich poła
ciach Polski (Ukraina, Wołyń) *).

Podkreślić należy fakt, że pismo rozrzucono tuż przed sej
mem w r. 1767 w okresie wyborów do tego sejmu, który między 
innemi sprawami omawiał sprawę włościan. Jak podają źródła, 
na posiedzeniu u Repnina omawiano różne sprawy (16/XII 1767), 
a także sprawę ulżenia doli ludu. Między innemi niektórzy poda
wali „śmiałe proiekta uwolnienia włościan od poddaństwa", które 
jednak Repnin odrzuciłs) .

Czy chodziło tu o projekt Rocha Jabłonowskiego, kasztelana 
wiślickiego, pragnącego oczynszowania, czy inny, nie wiadomo. 
W  każdym razie po ukazaniu się manifestu wprowadzono do 
„praw kardynalnych" artykuły, które odbierały szlachcie „ius 
vilae et necis“ , czego żąda „suplika", mówiąc, że w Wenecji 
szlachta niema „wielowładności nad życiem i chudobą". Także 
szlachcic miał być karany śmiercią za zabicie chłopa, według kon
stytucji sejmu 1767 —  8. Prawa te, zdaje się, uchwalono pod wpły
wem naszego pisma.

Wcześnie po rozrzuceniu manifestu wiedziano już o nim.

'I Monitor 1767 nr. 48, 14 czerwca, sir. 363. Takie przypuszczenia 
można robić, o ile artykuł len nie jesl przeróbką „Speclalora". Sprawą 
wpływu „Monitora" na manifest zajmiemy się później.

*) L. G u m p l o w i c z :  Korespondencja między Stan. Augustem
a Ksawerym Brauickim w r. 1768, Kraków 1872, sir. 03, 10 oclob. 1768: 
„W  dobrach Ogińskiego Hetmana na Litwie rozpoczął się iuź bunt chłopski". 
Rękopis Ossolińskich nr. 2A6/II, 45—46 lisi z Wołynia 28 czerwca 1768 „o roz
szerzaniu buntów chłopskich" i wiele innych.

* ) At .  K r a u s h a r :  Książę Repnin i Polska 1764— 1768. Warszawa
IWO. I. II. 245.



nietylko w Polsce'), lecz również w Rosji!) . Wiadomości le 
nawet wyraźnie wskazują i stwierdzają łączność myśli „skryptu 
zagrzewającego poddaństwo do buntu*' z „Monitorem", a o wy
danie tego pisma Rosja posądzała duchowieństwo.

VI. Plama krytykujące manifest.

W  kraju w ślad za manifestem ukazały się pisma, nawołu
jące szlachtę do czujności i uspokojenia chłopów. Jedną z takich 
odpowiedzi wydrukował Smoleński Wł. *) p. t. „Respons na kon
federację chłopską". Pismo to ukazało się w okolicach Lucka. 
Wobec ewentualnego niebezpieczeństwa radzi, aby obmyślono 
bezpieczeństwo, a nadto wątpi, czy mimo zapewnień „konfede
racji chłopskiej będzie ona siać przy wierze". Mówi. że wobec 
przewidzianych rozruchów należy obmyśleć sposoby „utwier
dzenia podłego gminu", a tego można dokonać tylko przez po
większenie wojska i zaprowadzenie absolutyzmu. „Kto tego 
chciał — świadczą —  kalendarzyki, monitory". Rzuca więc po
dejrzenie na króla i Czartoryskich, że tą drogą chcą zaprowadzić 
w Polsce absolutyzm.

Autorem tego responsu byl zapewne przeciwnik króla i Czar
toryskich.

O wiele szerzej omawia „suplikę" inna odpowiedź1), zatytu
łowana: „Na punkta konfederacyi od ludzi wieśniackiey kondycyi 
wyrażone na jarmarku w Torczynie podrzucony, refleksya

') Kreczetnikow op. c., str. 30, 3. września wysyła Repninowi pisma 
„podburzające przeciw nam włościan", sir. 180. W odpowiedzi na (en lisi 
Repnin pisze, że nie przywiązuje wagi do wieści burzycielskich „w których 
iednakże przez lekkomyślność swoją Polacy do (ego dochodzą, że jakoby dla 
obrazy praw swoich, zebrać się myślą do wymordowania Rosjan"; jednak 
każe mu mieć się na baczności. Zdaje się, że należy pod pismem, o klórem 
mówi Repnin i Kreczetnikow, rozumieć nasze, bo jeszcze brak wiadomości 
o innych, któreby podburzały włościan przeciw Moskalom, choć o (o posądza 
później w swojem oświadczeniu Katarzyna konfederatów.

*) K r a u s h a r :  Książę Repnin, t. II. 2 #  Pisze o tern Kossakowski
w swej relacji z połowy września 1707 do Radziwiłła, a o piśmie tern do
wiedzieli się, zdaje się, od Panina. Prosi o le pisma i przypuszcza, że konfe
deracja radomska pism tych niewydata, a posądzają o wydanie ich ducho
wieństwo.

')  S m o l e ń s k i :  Przewrót umysł., str. 214— 15, uwaga 1.
*) Znajduje się w rękopisach Ossolineum, nr. 502/11, str. 105 — 100, 

wpisana bezpośrednio po manifeście torczyńskim.

Roczniki spot. i |up. I. 2



w Osicku podczas targu'1. Miejscowość, wobec wielkiej ilości 
osad tej nazwy, trudno oznaczyć; w każdym razie autor i pismo 
pochodzą z lerytorjów Polski, bo osady tej nazwy znajdują się 
prawie wyłącznie na obszarze rdzennej Polski.

Autorem był zapewne ksiądz, dowodzą tego styl i liczne 
zwroty, wyjęte jakby z kazania, nic mówiąc już o konserwatyw
nych poglądach. Argumentacja jest obmyślana, choć nie zawsze 
przekonywująca.

We wstępie wypowiada autor ogólne myśli o rzetelności 
ludzi i ułudach wolności, które niejednych prowadzą za daleko. 
Twierdzi, że gdyby rzetelność i sprawiedliwość była w ludziach 
rozsądniejszą. ..gdy ułudzone wolnością życia rozhukane wol
nością summienia zdanie na wodzy umiarkowanych zostawało 
passyi, gdyby w rozumnych stworzeniach pewność śmierci y nie
uchronnych sądów boskich znaydowała kredyt, rozumiałbym, że 
proiekta w tym wieku pewne chwalebne y dobre uznawać na
leży". Jednak ludzie myślą raczej o własnem szczęściu i miłości, 
jakby wiecznie żyć mieli. A że niektórzy „życia wspólnego nay- 
wyższych z nayniższemi pominaiąc (się) dosiąc nie mogą, dla
tego .. każdy bezpiecznie odważa się tak przytomnie, iako ewentu
alne, równic przyszłe, w umyśle y dziełach knowanie układać, 
wymyślać, podrzucać, gwałtownie wprowadzać, uporczywie trzy
mać awantury, a wszystkie z ducha genewskiego pochodzące '), 
na zgubę religji katolickiey y wolności polskiey ułożone".

We wstępie tym autor dosadnie wskazuje na źródła i przy
czyny napisania „proiektu wieśniaków, naysubtelnieyszego z sa
mego piekła zaciągnionym dowcipem ludzi powierzchownie rze
czy biorących". Gdyby wieśniacy odważyli się na robotę do jakiej 
autor „supliki" ich namawia, to skończyliby śmiercią, więc aby 
ochronić ich od tych następstw, pisze „replikę na proiekt".

Wyjaśnia dalej, że są w Polsce Indzie „poczciwi i szlachetni", 
ale ich nie należy szukać w miastach stołecznych, lecz pomiędzy 
gminem po „różnych województwach, ziemiach y powiatach". 
Zwalczając poglądy manifestu o równości ludzi wyjaśnia, że 
Bóg lak ułożył stosunki na święcie, że jednym kazał rządzić 
a innym słuchać, bo przy równości nie byłoby porządku i kultury, 
z tego powodu też uczynił Bóg „rozdział królestw, a w nich usta
nowił rządy y różne hierarchje".

11 Przypuszczam , żc ttuior iiih  im m yśli po^li|dy RousurHiTa.



Zgadza się z poglądem, że królowie pochodzili z chłopów, 
a także i szlachta, ale podaje, że i teraz nie jest jeszcze droga 
zamknięta do szlachectwa temu, „kto tylko tern sposobny do 
godności". Zbija twierdzenie „projektu" o ucisku chłopów tem, 
że chłopi mogą iść na skargę do króla (assesorji), który spra
wiedliwie sprawy rozważa. „Ten zaś tego nie poznaie, który 
z natury będąc buntownikiem y innych do rokoszu sposobi", 
w tym celu też niesłusznie wyolbrzymia ucisk. Dalej wyjaśnia, 
że za granicą lud za udział w rządach „ponosi uciemiężenie 
dotkliwsze nad nasz kray", opłacając posłów i inne podatki i po
nosząc inne świadczenia (dostarczenie ludzi do manufaktur i woj
ska), a rola posłów ludowych polega tylko na obliczeniu „skąd 
wiele ludzi, wiele pieniędzy ma być", inne sprawy załatwia tam 
senat i szlachta. W  Polsce zaś szlachta dba o to, aby chłopi „po
datkami nie byli obciążeni, aby wybrańców do woyska nie da
wali", tak dalece, że ..łoży z własnych intrat na potrzebę pu
bliczną. aby poddaństwo ich większych nie dawało podatków". 
Również niesłusznie suplika twierdzi, że ..z poddanych wszystko 
maią y bogacą się panowie", bo świat tak Bóg ułożył, „że co kto 
komu powinien, to mu pożytek czyni".

Że źle się niektórzy ze szlachty obchodzą z chłopami, to są 
to ludzie źli i dlatego od nich rolnik ucieka, ale zaznacza dalej, 
że potrzeba ludowi okazywać surowość, aby się nie rozzuchwalił, 
..iak na Ukrainie, gdzie przed Haydamakami trudno we wsiach 
usiedzieć". Jednak, orzeka, za granicą nie jest tak dobrze, skoro 
ludzie przenoszą się do Polski.

Podejrzewa autora projektu, że szukając zysku ,.tc chymery 
dla zuchwalców, łotrów, chultaiów powabne do buntów prze
pisał okazye. a zalym. by poszło przesiać roboty, cudze 
prace gwałtem zabierać, domy rabować, niewinnych zabijać, 
przykazania boskie gwałcić". Dalej zastanawia się, co ..animuie 
stan wieyski do obrzydliwego y nieszczęśliwego iakiegoś roko
szu", „czy od poddaństwa uwolnić się, czy w szczęściu tylko wol- 
nemi zostawić"? Bynajmniej nie te sprawy, bo ten. kto pisał ma
nifest „zwyczaiów w Polsce nie wiedział, żądając, abyście pań
szczyzny w całey Polsce tylko po 3 dni robili, a prócz tego 2 razy 
po 12 mil w podróż jeździli, od swego bydlęcia tylko po złotym 
iednym na rok płacili" 1). ..aby swoją izbę uprawionych na radę

')  Zapiała od bydlęcia inna i inarzi-j rozumiana przez li; odpowiedź, 
■niżeli w lekslach ni i znanych.

»



publiczną mieli, aby Was Panowie gwałtem do usług nie brali 
tylko myto roczne z wami zgodzili, aby was duchowni od sakra
mentów nie zdzierali'* *). Wyjaśnia więc, że „zmyślony miłośnik" 
ludu „pociąga do buntów nieposłuszeństwa", mając „ukryty oczy
wisty interes własny", by „sobie nie zmnieyszył intraty tak 
umiarkował robocizny y daniny". „Wymaga dla was dobro- 
dzieystw, abyście ról zakupnych ’ ) dziedzictwo mieli, aby was 
do usług nie niewolono, aby lasów udzielono". Ale tc żądania, to 
omamienia „dla złych, głupich, próżnowanie kochających, do 
łotrostwa zdolnych, okazya do buntów, aby można przez to więccy 
zakłócić oyczyznę, len icst cel, myśl auktora supliki". On zaś lo 
„skryty Luter Kalwin, albo Janzenista", „szukaiący sposobów 
wykorzenienia wiary kalolickiey", aby łatwiej innowiercy mogli 
dostąpić równouprawnienia. Suplikę też w tym celu wymyśli! 
i do „tey niegodziwey roboty dodaie rady", „iakby pospóstwo 
w Polszczę ieszcze zbuntować, stanowiących przy wierze zamie
szać", „przez zamieszanie tak wielkie domowe chaniebne (?), po 
tyrańsku wygubić wielu", „wszystkich generalnie zubożyć y wy
niszczyć". „W ie dobrze, autor supliki, że tym sposobem... wiara 
y wolność zginęłyby", a wówczas innowiercy w Polsce ..prawami 
dobrze się ufunduią".

W  barwny sposób opisuje autor repliki, jak będą wyglądać 
rozruchy. „Wtenczas po wsiach, po miastach dobrodziey... 
z swemi adherentami szukać każe pierwszych do rokoszów y bun
tów y z tych iednym głowę ucinać, drugich na pal bić, na szubie
nicach wiszać, w niewolę oddawać będą" *). Wielu wówczas ze 
strachu będzie za granicę uciekać, aby życie ocalić, z tego sko
rzystają „Lutrzy, Kalwini, to od Śląska, to od Prus, to od Gdań
ska", do Polski przywędrują i opuszczone osady zajmą.

Takie cele upatruje w tern piśmie nieznany autor. Dla otrze
źwienia przypomina, że Chmielnickiego i „niedawne w starostwie 
Dembowieckim naszych porywczość" zakończyła się fiaskiem,

') Żądania o osobnej izbie i mycie nieznane. „Monitor" mówił w jed
nym z artykułów, aby po zaczynszowaniu poddanych, pracowali i najmowali 
sic tylko za zapłatą do dworu.

’ ) Tutaj leż inaczej rozumie żądania „projektu"; a może celowo prze
kręca.

*) O ile chodzi o późniejsze wypadki i inspiratora całej tej akcji „pó
źniejszej" lo lak w rzeczywistości było.



bo tylko „nasi opuszczane gospodarlswo wielkie zarobki utracili 
i zubożeli".

Dalej z oburzeniem podnosi, że autor supliki zohydza du
chowieństwo, posądzając je o zdzierstwa, podczas gdy ono tyle 
dobrego dla ludu czyni. Prosi, aby ktokolwiek „szpiegów y supliki 
lłuinacrów“ dostrzeże na jarmarkach, czy gdzieindziej, raczył 
„zawiedzionych oświecić, porywczych gromić y karać", zapobie
gając wcześnie i nie dopuszczając do zagrzewania do buntów 
Aby łatwiej lud uświadomić prosi autor, aby jego replikę „po 
parafjach, odpustach duchowni głosili".

Tak przedstawia się treść pisma wydanego przez konserwa
tystę - katolika. Czy pismo to znalazło osoby, które je rozpo
wszechniały i uświadamiały lud, trudno stwierdzić.

VII. Wpływ manifestu torczyńsklego na wybuch 
„hajdamaczyzny".

Dzięki nawoływaniu do rewolucji chłopskiej, a ponadto 
przez splot innych wypadków, doszło do krwawego wystąpienia 
ludu na Ukrainie, z najgroźniejszą rzezią w Humaniu').

Wszystkie znane dotąd pamiętniki i wzmianki o tych wy
padkach podnoszą, że hasłem do buntów był jakiś „manifest", 
rzekomo Katarzyny II, w którym Imperatorowa kazała rżnąć 
szlachtę i Żydów. Za źródło, które miało być tym „ukazem", po
dawano ukaz Katarzyny II. z 9/20 juin 1768 wydrukowany przez 
d'Angcbcrga *). Fałszywość tego ukazu rzuca się w oczy, niemo- 
ż.liwem jest. aby dwór rosyjski wydał dokument o tak kompro
mitującej treści, raczej mógł użyć środków innych, o ile cała 
akcja była kierowana jego ręką.

') Ra w i ł a - G a  w r o ń s k i :  Hiilorja ruchów hajdamackich, 1913,
1. I. II. przedilawil hislorję łych wydarzeń. Z odmiennego punktu zapatruje 
si<; na Ic wypadki literatura rosyjska. (Szulgin, Antonowicz) i ruska (Szpyl- 
kowski, Hruszewski, Franko, Hermajże i inni).

*) Rccueil des traites, convenlions et acles diplomaliąues concernanl la 
Pologne 1762 — 1862, par Ic Comle d’Angeberg, Paris 1862, sir. 61, 62. Autor 
przedrukowuje lo z prac: Wielhorskiego: Manifest 1770, Sienkiewicza: Recueil 
Docuin. 1854, pag 40. W jakim języku w tych pracach wydrukowano i skąd 
autorzy wzięli dowiedzieć się nie mogę. W potskiem tłumaczeniu podaje lo 
źródło M. Czaykowski (Pisma, I. I., Lipsk 1868, sir. 112 — 13),. dodając do 
lego rzekome mianowanie Gonty.



Starajmy się wspomnieć, co o tym ..rzekomym manifeście'* 
mówią pamiętniki, lub inne źródta. Z tych najwierniej opisuje 
wypadki ukrainnc, naoczny świadek, piszący krótko po faktach, 
Zawrocki w wydrukowanym przez I. Szpylkowskiego pamięt
niku ').

Podaje on. że „Melchisedek, przełożony nioiiasteru molro- 
iteńskiego, dał początek buntów i rezaniny**. ..zmyśliwszy ukaz 
sam swoją osobą pod podobieństwem osudaryni*'... podaje przyleni 
szczegóły, jak lego dokonał*). Opisuje, że 29 maja 1768 był od
pust w molroneńskim (koło Kaniowa i Źwinogrodu) monaslerze, 
na którym zebrało się wiele ludzi. „Po skończonym nabożeństwie 
zatrzymawszy czerce zgromadzenie na mieyscu dla wysłuchania 
czylaiącego ukazu, przez któren dali pochop pospólstwu do bun
tów y rzezaniny". O ile chodzi o związek lego „ukazu“ z mani
festem lorczyńskiin, to rzuca się wprost w oczy sposób ogłaszania, 
podobny. Pisze bowiem autor, że czerniec przestrzegał ludność 
czytając ukaz, że „jeżeliby kto, będąc zdolny do łych czynności, 
a zadosyć nie uczynił y sprzeciwił się temu ukazowi, któren jest 
wydany od nayiaśnieyszey carowey, więc lakowy sam będzie ka
rany publiczną i srogą śmiercią**. Ustęp len przecież, jest tylko 
rozszerzeniem zakończenia „supliki** lorczyńskiej. która głosiła 
srogą karę dla tych, którzy będą wątpić i nie zechcą solidaryzo
wać się z buntownikami. Nieznany jest jedynie dodatek wma
wiający w lud, że to czynić nakazuje Katarzyna. Zresztą sądzę, 
że nieoświeconc masy mogli agitatorzy mamić i okłamywać la
kierni słowami; mamy leż wzmiankę w liście Branickiego do 
króla *), iż twierdzili, że prócz sankcji carowej mają też zgodę 
króla, Stanisława Augusta, do którego zresztą z sympalją odnosiła 
się suplika, ponadto mieli powoływać się na zezwolenie biskupa 
Szeptyckiego.

Prócz lego Zawrocki opisując cele ruchów |>odaje, że ,.po- 
mieniony ukaz czerce przekopiowawszy, każdy w swoje strony 
rozprószyli się po całym woj. kijowskiem i bracławskicm y kry-

’ ) Zapiski Towarzystwa im. Szewczenki r. 1910 i odbitka p. I. „Meniuar 
Dominika Zawrockoho pro Kolijszczynn**; u ty wam odbitki.

J\ Tamie, sir. 82.
’ l (> u in p 1 o w i c z : Korespondencja, str. 29, 4. Julii 1788. „Opisują

niby uniwersałami, że wyszli na obronę honoru swojej monarchini i J. K. 
Mci.... głoszą, że ktokolwiek jest z ludzi królewskich, lo ich przyjaciel, 
iż z nim sit; dobizt- zachowają".



jomo okazuii|c pospólstwu tenże z explikacją, że za niedopełnie
niem y sprzeciwieniem się śmierci:) lakowy będzie podlegał, aby 
Polaków y Żydów bili. kłuli y rznęli w całey Ukrainie wygu
b il i" ’ ). Z łych wzmianek widać, że klaszlor motroneński, z ihu- 
mencm Jaworskim na czele, był głównem źródłem agitacji re
wolucyjnej na Ukrainie.

Choć Zawrocki podaje, że początek rzezi i agitacji był w rok 
prawie po wydaniu manifestu t. j. na Zielone Święta 1768 r. 
(29 maja), jednak na podstawie jego opisu można wnioskować, 
że do wybuchu przygotowywano się oddawna. Czcrńcc zrazu roz
wozili „ukazy", a gdy agitatorzy zebrali lud w większej ilości na 
odpuście, zapewne po kazaniu, na przygotowany agitacją grunt, 
rzucono ostateczne hasło wyrwania się z niewoli, co chłopi, ko
rzystając z innych jeszcze przykrych dla nich okoliczności (wma
wianie, że konfederaci będą ich rżnąć), chętnie w czyn zamienili. 
Trudno przypuszczać, aby bez poprzedniego przygotowania do 
akcji odrazu ruch wybuchł gwałtownie. Za tern tłumaczeniem 
przemawia wzmianka, że monaster z Żeleźniakiem, wodzem tych 
ruchów, już „od wiosny 1768 r. osiadłym z zaporożcami nieda
leko zakonników", „mieli korespondencyę y niegodziwe naradza
nie się". Celem działania ich było „z gruntu wyniszczyć Polaka 
i żyda" (str. 62). Byłoby to zatem wprowadzenie w czyn „mani
festu", który obiecywał rżnąć panów szlachtę, a także wyrażał 
nienawiść ku żydom i księżom ’ ). System organizacji ruchu, gro
madzenie się w „czaty", jest również podany w suplice 1767 r., 
gdzie polecają, aby lud sposobił się do walki, by potem „pod 
pewne znaki na mieysca wyznaczone stawili się". Szczegóły tych 
przygotowań według Zawrockiego są analogiczne do instrukcji 
manifestu

Kierowała buntownikami nadzieja „wolności" i wiara 
„w  przyszłe czasy", którą, gdy stracili, po stłumieniu tych ru
chów, „musieli poddawać się" (str. 76) ..pod pierwsze posłuszeń
stwo ludzi... y rządów, iakie tylko mogły być przed czasy"') 
Uzyskanie wolności przez wybicie panów było według Zawróć- *)

*) S z p y l k o w s k y j ,  sir. 62 — 63.
')  Zap. To w. Szew. I. 62, sir. 6. Franko: „Krótkie opisanie rzezi. Polska 

poema po umansku riźniu". podobnie opisuje cel ruchów; por. rks. Ossol. 266.
’ ) „Polacy zaczęli rządzić jak za dawnych zwyczajów", Szpylkowskyj. 

sir. 64.



kiego podstawą i celom ruchów. Zrzucając rządy panów zapro
wadzali tyranję" chłopską. W  ruchu lym brali, jak podkreśla 
cytowany pamiętnik, udział niclylko „hullaje", ale również i „do
mownicy'1. I. j. osiedli na gruntach włościanie, którzy z początku 
ruchów zapewniali') Zawrockiego o swej wierności, kiedy jednak 
doszedł ruch do Teljowa, natychmiast do buntowników przystą
pili. W buncie tym chłopskim hrali udział nietylko Rusini, ale 
również i Polacy, chłopi osiedli na Ukrainie, a nawet podobno 
i szlachta Zapewne w programie tego ruchu był czynnik, który 
nęcił „domowników"; był to zdaje się program agrarny, zazna
czony w manifeście z 1767, a może nawet dalej posunięty.

Wszystkie momenla podniesione stwierdzają, że ukaz czy
tany i rozpowszechniany przez czerńców był co do treści zgodny 
z „supliką" lorczyńską. Że powoływano się na sankcję lmperato- 
rowej, Króla i biskupa Szeptyckiego, to zwykła dowolność agi
tatorów, którzy musieli fabrykować odpowiednie dokumenty dla 
ułatwienia sobie roboty. To nie wyklucza bynajmniej, że mógł 
być także w obiegu manifest torczyński, oczywiście przetłuma
czony na język ruski. Możliwe też. że treść pisma była nieco 
zmieniona i nie było już próśb o naprawę stosunków, ale ostre 
wyliczenie krzywd z nawoływaniem do rzezi, lub czytano „su
plikę", a wraz z nią „uniwersał" podobnej treści, jak podany 
poniżej, który ze względu na niepomyślne załatwienie sprawy 
włościan przez sejm 1767/8 r. chciał rewolucją wywalczyć wol
ności. Samo sedno sprawy i cel głębszy tej agitacji podaje Za- 
wrocki, notując swą rozmowę z czerńcami kijowskimi. Oni 
zdradzili mu „tajemnice rządów ukraińskich", mówiąc: że „Po
lacy niegdy nie mogą się mieścić w Ukrainie, ani tyż rządzić 
w niey. Y iuż kilkaset antimisów wysłano z Rossyi po całym 
woiewództwie kijowskicm y bracławskiem", aby odbierali przy
sięgę „po cerkwiach na hłachoczest, to iesl na szyzmę y na wszel
kie rządy y posłuszeństwa ro s s y js k ie "N ie  ujmując słuszności 
tym twierdzeniom dodać należy, że treść manifestu tarczyńskiego 
była podstawą całego buntu chłopów i jego dążeń, była więc 
programem lego ruchu ludowego

11 S z p y t k o w s k y j ,  sir. 64 — 65.
•| .1. S z p y I k o w s k y j : Pamiętnik Zawrockicgo, sir. 73 — 4, anli-

missów - wysłańców, szpiegów.



j  O piśmie podburzająccm do rzezi Polaków i żydów w s jm >-

| mina ją liczne źródła ').
| Podają leż niektóre źródła, że na podstawie rzekomego pisma
' Katarzyny II wmawiano w lud, że „wygubiwszy Polaków, Ruś-
1 unitów, Xięży y żydów mieli bydź od wszelkiego poddaństwa

Polakom wolnymi, a nawet, że przyłączywszy się do rossyiskiego 
państwa teyże samey na zawsze mieli zażywać wolności11’ ).

VIII. Dalsza agitacja rewolucyjna.

Bunt rozszerzał się ,objął Ukrainę, docierał ognikami na 
Wołyń, Podole, Polesie, na Ruś pod Lwów, w okolice Bełza, 
a także i na Litwę. Jednak przebiegiem tych wypadków nie będę 
się zajmował, zaznaczę, że dłużej niż rok cały wojsko polskie 
i rosyjskie'), a także tureckie i tatarskie, uśmierzały wzburzone

’ ) Zap. Tow. Szewczenki, 1. 83, sir. 150, dlto I. 62, sir. A, dlto I. 57 sir. 5. 
M o s z <• z c ii s k i : Pamiętnik do hislorji polskiej. Kraków 1888, sir. 110.

’ ) H r u s z c w s k i :  Malcrjały do islorji Kolijszczyny podat Krzyżanow
ski, Zap. Tow. Sz. I. 57, sir. 5—6. Podobnie: Bunt haydamaków przR Lipomana 
i (lwich bezimiennych, wyd. Raczyński, Poznań 1854, sir. 124, „aby wybiwszy 
Polaków, 2ydów i Ruś w unii zoslaiącą oswobodzeni zoslali od wszelkiego 
Polakom poddaństwa, a przyłączywszy się do rossyjskiego pańslwa, wiecznie 
zażywali wolności". Także 63. — Rks. Ossolineum 163/IV Woj. Wielądki: 
Dzieje Polski (współczesne), sir. 95. „Chłopów wprzód po Humańszczyinie 
icdnaiąc, lo niby ukazem monarchini rosyiskiey na takie bezbożności, lo 
trunkami, lo rozdawaniem rządów panujących między sobą, chcąc otuchę, 
że już więcey panowie polscy panować nad niemi nie będą, wszystka Ukraina 
od Polski oderwnna przez nas ieszcze się y Wołyniowi y Podołowi po łbie 
dostanie". .

J) Rks. Ossolineum 266/11, list nieznanego autora 28 Junii z Wołynia. 
Pisze sir. 46: „byłaby rzecz nayporządańsza, aby teraz woysko kompulowc 
w posłuszeństwo kominisyi woyskowej y wyznaczonego regimenlarza z po
mocą woyska rossyiskiego udało się do gromienia buntów chłopskich, dobrze, 
aby Ichm. w konfederacji zostaiący, którzy się rozpryszeli y którzy od 
Moskwy zabrani zostawszy uwolnieni, a wraz z nimi skupiwszy się na toż 
gromienie buntowników ruszyli się, bo zhukane chłopstwo pomiarkowawszy 
sity swoiey, kto u>ie ieili tej części woyska rossyiskiego słuchać zechce. 
Słychać było o nieukontenlowaniu obywalelów małorosyiskich y kozaków 
siczowych, ieśliby tedy Ci z chłopstwem ukrainnem hunt podnieść chcieli, 
mógłby samey Hosyi bydt straszny y z pod władzy wybiwszy sif mogliby 
iakową udzielną uformować prowincyą y trzymać iak należy, że sami Po
lacy w iakim dzisiaj stanie zoslaią poskromić buntu chłopskiego nie po
trafią". Tak też się stało, zatem pomagali tłumić ruchy jeszcze Turcy 
i Talarzy.



chłopstwo. Jednak w okresie tłumienia ruchu na Ukrainie, agi
tatorzy z tych terenów udawali się w inne strony kraju i tam 
podburzali poddaństwo do buntów. J e d n ą  z odezw rewolucyj
nych tego okresu przechowują rękopisy bibljoteki Ossolineum 
nr. 135/11 str. 362/3, 321/III. str. 362/3, dllo sir. 427, nr. 329/111 
str. 209, nr. 416/11 str. 120. Tytuł tego pisma brzmi: ..Uniwersał 
animujący poddaństwo in genere wszystko, aby do zbuntowanych 
hajdamaków przystępowało {329/1111 '), albo „Uniwersał do 
chłopów animuiący całe poddaństwo do buntów" (32I/III. 362/3), 
albo „Uniwersał do chłopów pobudzający całe poddaństwo na 
Czerniawę w 1768 in Ocbro" (416/11) i „Uniwersał do chłopów 
animuiący poddaństwo do Czerniawy A. 1769“  (135/11, 206/7).

Przytaczam tu dosłowną treść tego pisma według kopji 
4I(VII z dodatkami i zmianami w 135/(1.

„Już czas wasz następuie obywatele koronni, tak w dobrach 
szlacheckich, królewskich, iako y duchownych w znaczney liczbie 
osiedli (będącym) wybicia się z niewoli y uwolnienia z jarzma 
y ciężarów, które dotąd nielilościwic od Panów swoich cierpicie. 
Weyrzał Bóg z wysokiego nieba na wasze niedolę, wysłuchał 
łzy y jęczenia wasze z lego padołu świata, zesłał wam obrońców, 
którzy się zemszczą krzywdy waszey. Przybywaycie (?) więc na 
pomoc, którzy was chcą wolnemi uczynić, przy prawach y wol
nościach ocalić y zostawić. Teraz macie czas nad przełożonemi 
waszemi (swemi) upominać się krzywdy waszey, bicia, morder
stwa, kaluszów, oraz niesłychanego zdzierslwa, któreście dotąd 
(dotychczas) od Panów Waszych cierpieli (ponosili). (Przeto) 
Posyłamy do was przewodników którym trzeba, abyście wierzyli 
(uczynili) y za niemi może opuściwszy (opuszczaycie) domy, 
żony y dzieci wasze kochane, a nie będziecie tego żałowali (ża
łować), ponieważ wkrótce obaczycie, że nam da przy was pra
wowiernych Bóg zwycięstwo y będziecie sobie Panami wolnemi, 
kiedy to plemię jaszczurcze, to iest Panów naszych zgubicie, któ
rzy do tego waszą krew wyciskaią. Ostrzegaliśmy was dawniej, 
aleście nie wierzyli (nie chcieli wierzyć), teraz wierzyć możecie, 
kiedy to współbracia wasi szczęśliwie zaczęli się na Ukrainie 
y Podolu wybiiać z niewoli y yarzma tego. Wezwyicie Boga na 
ratunek, a przybywaycie na Pomoc“ .

) Palrz lakic Rks. Ossolińskich 135/11, sir. 200 --- 207.



Treść lego pisma pobudza włościańslwo polskie do bunlu 
i wybicia się z niewoli. Do akcji tej wzywano wszystkich, roz
rzucając uniwersały, nawołujące do przystępowania do „czcr- 
niawy“ , które to stare słowo oznacza „czerń**, „zbuntowane chłop
stwo", względnie zebraną masę chłopstwa1).

Czas ukazania się tych pism nic jest we wszystkich kopjach 
podany; jedna nosi datę Ochro 1768 s|, druga 1769 r.. w innych 
hrak dat.

Pismo to w zupełności potwierdza nasze poprzednie przy
puszczenia o sposobie organizowania rewolucji’ ). Prawdopo
dobnie więc do miejscowości, w których poprzednio już rozrzu
cono „manifest torczyński". na który wyraźnie powołuje się uni
wersał, mówiąc „ostrzegaliśmy was dawniej, aleście nie wierzyli", 
ponadto dowodem tego są liczne słowne powtórzenia z manifestu, 
wysyłano przewodników, a ci kierownicy i „obrońcy" wszczynali 
akcję, odpowiednio do ułożonych planów, pociągając masy. Rów
nież mogli działać ci przewodnicy w miejscowościach nieuświado
mionych o dążeniach ruchu, tam zapewne lud uświadamiali i po
rywali do buntu.

Pismo powyższe, którego kopje znajdują się prawdopodobnie 
w innych bibljotekach i archiwach, potwierdza bezsprzecznie nasze 
przypuszczenia, że ruchy ludowe na Ukrainie wywołał manifest 
torczyński, który podał program ideowy całej akcji rewolucyjnej 
i zasady jej przeprowadzenia. Twierdzenia zaś przedtem wyrażone, 
o początkach ruchu chłopskiego w okolicach monasteru motro- 
neńskiego można rozszerzyć, na podstawie powyższego doku
mentu w tym kierunku, że właśnie podobny uniwersał stał się 
tam początkiem „rewolucji".

IX. Walka z buntem.

Ruch chłopski przybrał rozmiary wielkie. Zagrożona nim zo
stała również Rosja, choć z początku obojętnie się mu przyglą-

') Słownik warszawski Karłowicza pod wyrazem „czerń", ..czerniawa".
’ ) Rks. Ossolińskich nr. 41G/1I., można lo również czylać „Dbro“ 1768.

Pewne podejrzenie może budzić wyrażenie z uniwersału „da nam 
Bóg przy was prawowiernych zwycięstwo": czy nie należy w lej akcji widzieć 
rosyjskiej ręki i używaniu łych wezwań wyłącznie do prawosławnych, choć 
zaprzeczałoby lemu powiedzenie, że zerwali się już „do wybiciu bracia wasi 
z Podola i Ukrainy"; u przecież w innych ziemiach, nawel już na samem 
Podolu było mało sympnlyków lego ruchu.



dała '). uważając go za sprawę czysto wewnętrzną polską, którą 
można wyzyskać na przestraszenie szlachty i stłumienie konfe
deracji. Jednak dzięki tym ruchom i innym sprawom polskim za
plątała się Rosja w wojnę z Turcją. Dziwne zrazu stanowisko 
rządu rosyjskiego później zmieniło się na stanowcze.

Katarzyna II na wieść o nadużywaniu jej imienia przez 
buntowników, ukazem „9 iunja 1768“ ’ ) zaprzeczyła, jakoby 
polecała i zachęcała kogokolwiek do buntów, a oświadcza, że 
. wojsko zaporoskie niżowe", które rzekomo w jej imieniu działa, 
to „rozbójnicy, naruszyciele pokoju", dlatego poleca ich chwytać 
i wyłapywać, jak zbójów, karając bez sądu, a chłopom każe 
wrócić do dawnych zajęć. Pismo to miało na celu uspokojenie 
prawosławnych, a także katolickich mieszkańców Polski, którym 
Rosja, jako sojuszniczka na mocy traktatu 1768 winna była zabez
pieczyć porządek nad granicami. Chciano ochronić szlachtę przed 
dalszemi nieszczęściami.

Również Rcpnin wysyłając polecenia generałowi Kreczetni- 
kowi, prosi, aby nie rozdmuchiwał „płomienia, lecz go zgasił 
nic oburzając wszakże gwałtownym przymusem, ale łagodną na
mową skłaniać do domów, aby nie pomagali Konfederatom" 
Ponadto podaje jako przyczyny ruchu fanatyzm religijny, do
dając, „z załączonych dokumentów dowiesz się czemu przypi
sują powstanie tych buntów, którym bynajmniej nie wierzę, 
gdyż prosty strach je zapewne natchnął"'). Jakie to były doku
menty nie można odgadnąć. Możliwe, że dołączał Repnin „su
plikę torczyńską" i replikę, względnie jakiś uniwersał rewolucji 
chłopskiej, agitacjom tym jednak nie wierzył, by były tak silne, 
aby pociągnęły chłopów do buntu i pisze, że to strach przed kon
federatami i fanatyzm religijny chłopów, rozdrażnionych groź
bami Wołynieckiego 4) , doprowadził do rozlewu krwi. Dlatego

'l Kreczelnikow, sir. 126. 17 czerwca „polecono... (przeciw zaburzeniom 
chłopskim) a * do nowego rozkazu przeciwko niin nie stawać, tylko namową 
skłaniać ich do rozejścia"...

*| Kijewska Slarina r. 1882, II, sir. .'UW i u., nadto rks. Ossol. nr. 713. sir. 
137 — 139.

Jl Kreczelnikow, sir. 215 — 216.
*1 Wołynieckiego grośby opisuje R. Gawroński, I. II., sir. 96 i n. Woły 

niecki, znany awantnmik, działał w łych okolicach jako „komisarz generalny" 
dóbr Lubomirskiego, gdy nie mógł z Bobrowskim zająć Żabotyna slraszyt lud 
konfederatami.



każe lud uspokajać, że Wołynieckiego ujął, a konfederatów czeka 
„niechybna i bliska zagłada".

Sposób tłumienia rozruchów przez gen. Krcczetnikowa bu
dził zastrzeżenia nawet u króla, który pisze1), że według listu 
Cholkiewicza gen. „Kreczetnikoff wojewodzie kijów, chciał słu
żyć w Humaniu o inszych... mniey dbając, nietyko nie gromił, 
ale może y pobłażał haydamaków, a kto wie czy się z nimi nie 
porozumiewał".

Z takiego łagodnego tłumienia i odnoszenia się do buntów 
wyciągnęła Rosja korzyści, bo w okresie walki z Turcją niena
wiść chłopów i kozaków przeciw szlachcie, zwłaszcza konfede
ratom, wykorzystała, zaciągając kozaków i chłopstwo w szeregi 
wojsk Katarzyny, walczącej z poganami. Tę zdradę wobec Polski 
starali się kozacy i ludność, za namową Rosji zapewne, uspra
wiedliwić. jak świadczą ..Wypisy manifestu z Xiąg grodzkich 
Winnickich wdztwa bracławskiego 1769, 25/11"), oraz podobny 
„Manifest kozaków w grodzie winnickim z 22 maja 17691) 
nawołujący przytem do karania „zbuntowanych hultajów".

Ze strony polskiej w odpowiedzi na te pisma kozackie wy
dano „List chłopów polskich do kozaków ruskich z okazji mani
festu ich uczynionego w Winnicy miesiąca Februara 25 dnia 
roku pańskiego 1769“ 4). Jest to odpowiedź nietylko na manifest 
kozaków, ale i inne pisma, nawołujące do buntów, czego dowo
dem ustęp: „doszły nas pewne pisma, tak w ruskim iako y pol
skim języku, które niby od Was (kozaków) przysłano, kryjomo 
roznoszone y czytane były, wzbudzaiąc nas do powstania prze
ciwko szlachcie". Jednak piszą, że tym poduszczeniom nie dali 
wiary, ale „gdyby mogli dostać takiego burzliwego, którego po
wstańca", tedy by go byli albo „zaraz ubili, albo w katowskie 
ręce oddali, iako zdraycę podaiącego y was y wszystko poddań
stwo w niesławę niewierności ku Panom własnym y takich bez
bożnych okrucieństw, do iakich te zaraźliwe pisma podżegaią". 
Zrazu nie chcieli wierzyć, że te podżegania pochodzą od chłopów,

, ) L .  G u m p l o w i c z :  Kor. sir. 73. Lisi króla 25. Augusta 1768.
*) Rks. Ossolineum: 416/11, Manifest kozaków z 26/11 1769, sir. 124; vide 

lei 329/III. 190— 191 oświadczenie Iwanowicza, mieszczanina kaniowskiego..
*) Rks. Ossolineum 329/III, Manifest kozacki uczyniony w grodzie Win

nickim 22 maja 1769, str. 207 — 208.
<) Rks. Ossolineum 716/1. 163— 169.



ale teraz kiedy dowiedzieli się o manifeście wydanym w Winnicy, 
muszą uwierzyć ,,o złych y zapewne nieszczęśliwych zamysłach, 
klóremi Polacy y bacznieysi Rusini sąsiedzi nasi brzydzą się 
y wzdragaią". Zapytują się chłopów, czy ..nieznośne wam w tam
tym swobodnym kraiu zdaią się bydź poddaństwa, a zaś nie pra
cowitsze y nie cięższe u nas w Polszczę? Chce się wam bydź Pa
nami, a zkądże poddanych weźmiecie, którzy by na was robili? 
.lestże kray iaki tak szczęśliwy, aby wszyscy byli Panami, a pod
danego y ubogiego nie było? Możnaż to, aby w człowieku każdy 
członek był głową, okiem albo twarzą? a zaś nie muszą bydź 
y ręce. któreby na człowieka pracowały y nogi, któreby cały cię
żar choć otyłego ciała dźwigały? lużeście nie tylko w dawniey- 
szych przykładach, ale w waszych współbraci połapanych do
świadczyli, co za koniec buntów y poczynionych okrucieństw"? 
Dziwią się dalej, że mimo, iż tylu ich towarzyszy wyginęło, oni 
dalej innych prowadzą do nieszczęść. Wyjaśniają, że Tatarzy nie 
wycinaliby ich, palili, zabierali, „gdybyście wierni Panom wa
szym byli, którym oni na pomoc idą", aby wojować z Moskwą. 
Ale tymczasem kozacy poddają się „Moskwie, aby ona was prze
ciw Turkom... na pierwszy ogień.. popychała". Wiedzą, że ruchy 
te skończą się klęską, a gdyby ludność wiejska chciała zostać 
..panami", mogła tego dokonać ..skulecznieyszym i przyzwoit
szym sposobem" przez zasługi: odwagą i męstwem, jednak woleli 
wybrać tatarską niewolę lub śmierć, miast spokojnej pracy. 
Kończy się list „buntować y uskarżać się na siebie y zemstę 
boską przestańcie, mieycie lepiey na rozumie y zdrowiu".

List powyższy pochodzi zapewne od zwolennika konfederacji 
barskiej. Był on głównie odpowiedzią na skargi kozaków na 
zbrodnie Tatarów i ich zdradę, usprawiedliwioną manifestem 
winnickim, jednak pismo to wiąże len manifest z poprzednią 
akcją buntowniczą.

W latach 17(18 i 17(19 wojska polskie, króla i konfederacji, 
oraz rosyjskie starały się o zaprowadzenie ładu i „pierwszego po
rządku" na terenach zbuntowanych. Trudno jednak było stłu
mić pożar ruchu społecznego .podsycany długi czas niewidomą 
ręką. łembardziej, że przeszkadzaj temu wojny z konfederatami 
i Turkami, które nie dozwalały na zwrócenie całej energji w tym 
kierunku, zwłaszcza, że wróg był niewidomym w wielu osadach 
Jednak wszyscy byli w tern zgodni, że tę „rewolucję chłopską"



trzeba zgasić jak najprędzej. Nielylko Ksaw. Branicki, J. M. Cliot- 
kiewicz. Slempkowski') i inni rozwijali swą działalność praktycz
nie. ale również pismami starano się zażegnać dalsze rozszerzenie 
himlów.

.Joachim Potocki, rcgimentarz konfederacji, wydał uniwersał 
w imieniu (ieneralności konfederacji barskiej, „względem uspo
kojenia buntów chłopskich" 4 kwietnia 1769’ ), gdzie uspokaja, 
że „bunty mogą tylko wynieść zgubę samychże poddanych, bo 
pobudzą ich panów. Całą Kzptę i pogranicznych, ba cały świat do 
zemsty, aby... gdyby się buntownikom w iednym kraiu powiodło, 
nie było zgorszeniem ich poddanych". Poleca więc szlachcie 
czynić „w izję" po miastach, miasteczkach, wsiach i wyłapywać 
buntujących, a także broń konfiskować, a tych którzy ją prze
chowują karać. Prosi przytem, aby księża pouczali lud o kon
sekwencjach buntu i ..pospólstwo od zarazy odwodzili".

Tak przedstawia się uniwersał wydany przez konfederatów, 
którym też na uspokojeniu tych ruchów zależało, bo przez nie ma
lała ich liczba. Starano się również, aby duchowieństwo, i to unic
kie, współdziałało w akcji uspokojenia ludu. Prawdopodobnie z ini
cjatywy konfederatów ukazał się „List od chłopów ukraińskich 
do Xiędza Szeptyckiego, biskupa lwowskiego, ritus graeci", pi
sany zapewne w 1769 roku, a może wcześniej’ ).

Przedstawiając wypadki na Ukrainie w liście tym „chłopi 
ukraińscy" zwracają się do biskupa ze skargą na parochów, 
„którzy wziąwszy skłonności do iakichś nienawiści prywatnych 
ku katolikom łacińskiego obrządku, wszędzie ludzi do buntu 
y gotowych rebelyj namawiaią. zachęcaią y jakieś na piśmie 
uniwersały pod imieniem J. W. P. publikuiąc. którym nieumie- 
iący pisma prędko y nieroztropnie dawaią wiarę, rozumiejąc 
za cnotę te ślepe pasterzom swoim czynić posłuszeństwo, a nie
którym oliniewiałym do prawowiley roboty ludziom y zdobycze 
rabunków" przyobiecują. W  tej pracy swej nie przebierają

') Slempkowski, Oboźny polny koronny wydal „Obwieszczenie poddali- 
siwa 1'kraińskiego" Ossolineum 716/1, sir. 414 — 410, pisze lam, że chłopi 
„są stworzeni do poddaństwa"... bezprawia czynili, więc ścigać ich bidzie... 
obecnie wzywa do spokoju, każe piacie daniny dawne.

’ ) Rks. Ossolineum 710/11., sir. 258— 0, ponadto liczne wzmianki o re
wizjach i znajdowaniu broni wśród chłopów. Ossol. 266/11, sir. 45 — 46 i inne.

“) Rks. Ossolineum ,120/111, r. 1769, sir. 215 — 216.



w środkach, dzieląc się łupami i  chłopstwem. To postępowanie 
zmusza Polaków do szukania pomocy u pogan.

Dalej twierdzą, że sposób zapobieżenia samowoli i „dalszym 
buntom" jesl w ręku biskupa, proszą go, aby wydał uniwersał, 
zakacujący morderstw, dodając, „iż w Szwecji, Anglji, iako 
czwarty stan prezentuią się przecież (chłopi), od poddaństwa nie 
są wyjęci, za czym w całey Rosyi muszą znosić tę kondycyę do 
której włożeni" i nie powinni „zawziętego niby uwolnienia się 
chwytać, które iedynie monarchom, inożnieyszemu stanowi i spo- 
sobnieyszcinu do uczynienia absolutyzmu, a często do wygubienia 
wiary służy"... a nie dążyć do wyzwolenia przez uciski y morder
stwa współobywateli do którego sam pyszny umysł y chytra 
ambicya biskupa Białoruskiego, Mohylewskiego prowadzi 
z krzywdą cerkwi, która dyssydentów swemi soborami wyklęła 
i potępiła, a oni z niemi tak ściśle zabrali przymierze, aby hardą 
duszę ukontentować, fundamenta do upadku religji w gabinetach 
monarchów zaproiektowane z pogardą biskupów greckich". Pro
szą. aby zatem przyśpieszył te uniwersały i nie zważał na „pro- 
iekta dworu", ogłosił rychło, zanim „zagraniczne wyidą y mścić 
się na nas zaczną woyska".

Z pośród przytoczonych, pismo niniejsze, skierowane do bi
skupa unickiego Szeptyckiego, ma wyjątkowe znaczenie, jakkol
wiek pisane i wydane przez osobę przychylną konfederacji bar
skiej; wyraźnie wskazuje ono, kto pracował nad buntami w Pol
sce, nadto podaje ciekawy fakt, że agitatorzy nietylko powoływali 
się na sankcję ich akcji przez króla, ale również i przez biskupa.

Dla uzupełnienia wspomnieć należy, że ponadto oficjalne pi
sma konfederacji barskiej stwierdzają, że „do tych zbrodni podbu
rzano ze dwoma laty przed wybuchnieniem tego pożaru", a „różni 
powstańcy niepodległość i przywrócenie schyzmy", jako cel ru
chów podawali1)- Wyjaśniają dalej, że w ten sposób „trzeba 
było w tamtym kraiu wykorzenić plemię szlacheckie, nadto do 
łączenia się z konfederacją skwapliwe", trzeba też było tym stra
szliwym przykładem zatrwożyć konfederatów innych woje
wództw, „gdzie iuż iskierki owego ruchu pokazywać się zaczy
nały", lecz później dzięki Turkom ruch cały przygasł.

Inne pismo współczesne, wyliczając nieszczęścia, które spo
wodowali Czartoryscy, podaje również, że zbuntowali Ukrainę *)

*) Trzy oświadczenia konfederacji barskiej, Kraków 1850, itr. 158, 100.



i chcieli .na karki szlacheckie wcisnąć jarzmo niewoli", a „po
dobnego postępku w całym królestwie tentowano" ').

X. Kierownictwo rucha chłopskiego.

Kończąc powyższe rozważania podnieść należy, że przyto
czone pisma stwierdzają niezbicie, że „ruchy hajdamackie" były 
powstaniem chłopów przeciw szlachcie, a manifest torczyński 
początkiem całej akcji. Był to bowiem program całego ruchu. 
Wpływ i znaczenie w his tor ji społecznej ma on wielkie. A choć, 
jako niedojrzały płód krótkowzrocznego rewolucjonisty, czy in
tryga Rosji, nie przyniósł szczęścia i uwolnienia włościanom, któ- 
rem mamiąc porywał masy i nie ulżył w całej Polsce’ ) doli ludu, 
fakt walki społecznej, uzewnętrznionej krwawemi rzeziami, jest 
dowodem, że lud podburzony nie chciał biernie znosić uciemię
żenia, zwłaszcza, kiedy go do wybuchu na Ukrainie skłoniły 
jeszcze inne względy.

Zastanowić się w końcu należy nad źródłem, które kierowało 
umysłowo i malerjalnie całym ruchem. Jak już wyżej wskazywa
liśmy wskazanie inspiratorów jest trudne.

Możliwe, że wśród ówczesnego społeczeństwa polskiego zna
leźli się ludzie liberalni, przesiąknięci ideami zachodu, którzy 
zrazu przez pisemne żądania i groźby, chcieli ludowi zdobyć 
pewne prawa i ulgi. Kiedy nie zdołali niczego wskórać, po bez- 
skutecznem wołaniu i prośbach naprawy stosunków społecznych, 
groźby wprowadzili w czyn. Za powyższem tłumaczeniem prze
mawiałoby to, że poglądy reform ogłaszali ci obywatele na ła
mach „Monitora", a także mieli innych wyznawców, którzy 
„śmiałe proiekta"') w sprawie uwolnienia włościan podawali

') Rks. Ossolineum nr. 564/11. Manifest Crimina alalua ogłaszający 
y te ich autorem iest familia Czartoryskich, itr. 200.

*) W r. 1774 biskup łucki, Turski godził się na zatrzymanie chłopów 
przy roli, ale domagał się dla nich własności, aby „pan nadzwyczajnemi nie 
mógł ich obciążał1 zaciągami". K o r z o n :  Wewnętrzne dzieje, t. I, str, 307.
Nadto Potocki Szczęsny zamienił wielką część obowiązków „poddańczych" 
na czynsze, wreszcie inni magnaci wprowadzili inne reformy. Chociaż nie 
były lo zmiany odpowiednie do tej akcji, jednak można w nich dopatrywać 
się pośrednio wpływu manifestu i ruchów nim wywołanych.

*) A 1. K r a u s h a r .  Książę Repnin i Polska, 1764— 1768, t. II. War
szawa 1900. sir. 48. 16 grudnia poruszano u Repnina, między innymi, projekty 
w sprawie włościańskiej i wówczas „rozgrzały się umysły i zaczęło snuć

3Roonilu spoi. i foup I.



na zebraniach .sejmowych, a także częściowo u siebie w czyn za
mieniali. Pewnem jest też, że chłopów buntowała także szlachta ').

Przypuścić również należy, że te dążności do reform wyko
rzystała Rosja dla własnych celów. Wypadki bowiem w Polsce 
w latach 17t»7 —  1769 wskazują, że w walce partji rosyjskiej 
i katolickiej wykorzystano akcję, prowadzoną przez „demokra
tycznych" przewodników. Na dowód tego są liczne wzmianki 
Czy jednak była to akcja samodzielna, niezwiązana z Rosją, 
czy kierowana pieniądzmi rosyjskimi, względnie, czy wolnomy
śliciele w swym zapale nie posługiwali się i tą pomocą, aby swe 
zamiary łatwiej przeprowadzić, trudno napewno stwierdzić, są 
bowiem pewne wskazówki, świadczące o kierownictwie Rosji, ale 
lakż- i pewne dane przeciwne, może nawet wiele liczniejsze.

O ile przyjmiemy, że agitację rewolucyjną popierała Rosja, 
to należy przypuszczać, że pragnęła nią odwrócić uwagę szlachty 
od walki z królem i Rosją, a skierować głównie jej energję na 
uspokojenie burzących się chłopów.

Można również łączyć tę agitację z robotą Jerzego Ko- 
nisskiego. biskupa ..białoruskiego", mścisławskiego. który wszel
kimi sposobami starał się o połączenie 1’krainy z Rosją’ ). Po
dejrzenia wypowiedziane powyżej są skierowane przeciw niemu, 
on rozbudził wśród ludności tych ziem wschodnich fanatyzm re
ligijny, też może przy pomocy Rosji, obmyślił magnes, bardziej 
pociągający lud do buntów, miała nim być prawdopodobnie 
sprawa agrarna. Współdziałali także z Konisskim inni duchowni, 
jak n. p. Melchizedek Jaworski.

Manifest, budząc wśród uciśnionych warstw ludności żądzę 
wolności i obiecując zmiany ekonomiczne, pobudzał nienawiść 
nietylko do szlachty, ale też do duchowieństwa katolickiego i ży
dów. O ile zatem była lo intryga Rosji, to wyzyskanie jej było 
zręczne.

Splot wypadków spowodował bunt. którego hasłem było 
jedno z pism agitacyjnych. Ruchy te posiadają wybitny charakter

projekla śmiałe w sprawie uwolnienia włościan od poddaństwa i sprawiedli
wości" Rozumie, że były lo dalej posunięte plany, aniżeli uchwalone w 1768 r.

') K r e c z e i n i k o w ,  sir. 30. O groźbach Wołynieckiego wspomniałem 
wyżej. Vide Gawroński l. II., sir. 96 i n.

L c c y l j a  L u b i e ń s k a :  Sprawa dysydcncku 1764 -  1766. Mo-
nografje Askcnazego, l. XIII. — K o r z o n :  Wewnętrzne dzieje, l. I. sir.
368 i następne.



walki społecznej z pewną tylko domieszką sprawy religijnej, 
głównym bowiem ich celem było wyzwolenie ekonomiczne z pod 
ucisku szlachty i żydów, jednak pod temi dążeniami Rosja, o ile 
ona tę akcję popierała, ukryła inny cel, zanotowany w wielu pi
smach '):  wygubić szlachtę na Ukrainie i tery torjum to przy
łączyć do Rosji. Aby łatwiej lud obałamucić i zachęcić do po
wstania, powołują się agitatorzy, że działają w porozumieniu 
z Katarzyną II, królem polskim i biskupem unickim. Wypadki 
te oraz zachowanie się Rosji w Folsce wmieszały Rosję w wojnę 
z Turcją. Jest również możliwe, że Pugaczew, będąc w owych 
mniej więcej czasach na Ukrainie, zaznajomił się z podłożem 
i sposobami rozszerzenia buntów i wykorzystał je w swej akcji. 
O ile tak było, to intryga Rosji zemściła się na niej samej.

Kuch chłopski stłumiono w i . 1769, jednak w późniejszych 
latach jeszcze od czasu do czasu błyskał on ogniem w Polsce, 
zwłaszcza wówczas, gdy Polacy dążyli do pozbycia się wpływów 
Rosji, czego dowody mamy w r. 1789’ ). Sposób działania i cel 
agitacji jest identyczny jak w r. 1767.

XI. Zakończenie.

O ile chodzi o wpływ tej agitacji rewolucyjnej na losy Pol
ski, to był on doniosły i wielki. Tc ruchy społeczne stały się jedną 
z przyczyn rozbioru Poski, która nie mogąc ich samodzielnie 
stłumić, dzięki innym wewnętrznym zaburzeniom, wykazała są
siadom swoją słabość, wykorzystaną przez mocarstwa zaborcze.

Dla samej sprawy włościańskiej pisma omawiane mają 
wielkie znaczenie. Manifest tarczyński oddziałał na to. że wyszła 
ustawa w roku 1768 w sprawie chłopów, nadto w późniejszych

') Patrz dowody podanr przedtem.
*) Te same prawie przyczyny byty powodem zaburzeń w r. 1768. według 

nieznanego aulora, drukowanego z t.iponianrm przez Raczyńskiego, które 
również M a k u I s k i : Bunty cbtopskie... 1790 wylicza, jako powód za
burzeń w 17H9— 90 r., dodając (sir. 83 — 84) „Ostrożność względem 1'krainy 
pilna bydż powinna... osobliwie w czasie woyny z Moskwą. Gdyż Moskale... 
talwo dmuchnąwszy w piórko i swoich apostołów wysławszy, chłopstwo 
zawsze skłonne do buntu wzruszyć" mogą. To samo pisze w „Pamiętniku" 
Filipowicz, Zap. Tow. im. Szew. i. 133, str. 8A: „Były pogłoski, że liaydamacy 
(1788) umyślnie byli podmówieni, do rebeliey wzburzeni, aby rewolucyę 
w Polsce zrobić od Moskwy"..., w 1789. „Donoszono, iakoby moskiewscy 
kupcy po wolyńskieni woj. namawiali ludzi do buntów y rzezi".



latach właśnie tu na Ukrainie i woj. wschodnich wprowadza się 
nowe formy ekonomicznej zależności od panów. Myśli „supliki" 
przejęli częściowo i głosili późniejsi pisarze polityczni1) , choć żaden 
z nich nie żądał tylu zmian, co manifest. Jednak, choć sprawę 
uwolnienia włościan poruszano w literaturze ówczesnej, konserwa
tywna szlachta gwałtownie sprzeciwiała się reformom, aby uwol
nieni chłopi, nie przejęli władzy w swe ręce, do czego skłonności 
wyrażali „ruchami humańskiemi", po uzyskaniu praw w r. 1768. 
Jak wielka była ta obawa, świadczy odrzucenie w r. 1780 „Zbioru 
praw sądowych" A. Zamojskiego tylko dlatego, że były one za 
bardzo wolnomyślne wobec chłopów. Najwybitniejsze piętno lęk 
ten wycisnął na konstytucji 3 maja 1791, gdzie sprawę włościań
ską załatwiono w sposób zręczny, ale konserwatywny i niezgodny 
z dążeniami liberalnej szlachty, wywołując wśród niej zrozumiałe 
rozgoryczenie, a także oburzenie konserwatystów z powodu za
powiedzi zmian.

Bez względu na fakt niewyjaśniony, czy agitacja rewolu
cyjna, przedstawiona powyżej, była bezinteresownem dążeniem, 
kierowanem przez liberalne, „masońskie", czynniki polskiego spo
łeczeństwa, czy była to intryga Rosji, zresztą wykorzystująca myśli 
innych dla własnych celów, należy ją traktować, jako przygoto
wanie do rewolucji, do której masy mamiono wolnością i zmianą 
stosunków ekonomicznych. Lud dzięki tej agitacji, jak również 
szeregowi innych czynników, zerwał się do walki, widząc w niej 
szczere dążenia poprawy swego losu. Ruch ten nieudany, i w in
nym kierunku wyzyskany, wyprzedzając czasowo rewolucję fran
cuską, zamierzał w sposób gwałtowny zmienić ustrój społeczny 
i polityczny Polski, a nic należy go uważać za wyłączny ruch 
narodowy ruski, ale także za polski, bo agitacja była prowadzona 
również wśród ludu polskiego i pierwsze jej hasła głoszono w ję
zyku polskim, a udział w tym ruchu brali chłopi i nawet szlachta 
polska. Dzięki pewnym okolicznościom wybuchł on krwawą 
rzezią wpierw na Ukrainie, rozszerzając się częściowo także na 
inne terytorja Polski, jednak zgodna akcja Polski i Rosji stłumiła 
•arodki tych „rewolucyj", bardzo nawet groźnych dla ówczesnych 
państw.



TABULA PROWINCJONALNA BYŁEJ GALICJI
Z OBSZARU APELACJI LWOWSKIEJ.

W krótkim czasie po zajęciu Galicji w 1772 r. władze 
austrjackie przystąpiły do organizacji władz administracyjnych 
i sądowych w nowonabylym kraju. Patentami z dnia 15, 20 i 21 
lipca 1774 r. ustanowiony został wc Lwowie tak zwany Trybunał 
Królewski (Tribunal Regium) '). Temu Trybunałowi przyznano 
kompetencję dość obszerną: był on bowiem władzą sądową
pierwszej instancji dla spraw karnych i cywilnych osób szlachec
kiego pochodzenia, w drugiej instancji miał rozstrzygać sprawy 
nie-szlachty. a przede wszy stkiem sprawy mieszczan i miast kró
lewskich (integrarum Civitatum Regiarum). wreszcie w trzeciej 
instancji miał decydować w sprawach obywateli, które w pierw
szej instancji należały do Sądów dominikalnych i magistra- 
lualnych.

Paleniem z dnia 4 marca 1780 r. ustanowił Józef 11 przy 
tymże Trybunale ..Urząd Powszechnych Ksiąg Krawwych" czyli 
..Tahulac Regiae" :). Począwszy od lipca 1780 r. miały tu być 
wpisywane wszelkie tranzakcje, umowy i zapisy, których przed
miotem były nieruchomości lub dobra ziemskie'1). Należały tu

') Kdicla el Mandala. Rok 1774, sir. 7.1 — Ki.
a) Ibidem. Rok 1780, sir. 13 — 21.
: | Wspomniany Paleni z 1780 r. wyszczególnia, że do Tabuli Kra

jowej maji| być wnoszone „zeznania, gdy o Zapis, z Dóbr wyzucie się. Hy- 
poleki, lub inne zabcspieczenia o Dobra Ziemskie rzecz będzie, lub co do Cessyi, 
albo Kwitowania z Kapilalu na Ziemskich Dobrach umieszczonego, lub in
nego iakiego lakowych Dóbr ciężaru czynić się zwykło, iakie lo są : Kon- 
Irakly i Tranzakcje, czyli Komplanacye, Donacye, Redonacye, Cessye, Ratro- 
ressyi-. Obligacye, Reformaryc, Abrenuncyacye, Kwily. Dożywocia, niemniey



wpisy łych wszystkich aktów, które dawniej wnoszone były do 
Ksiąg Ziemskich i Grodzkich, a które obecnie w pierwszej in
stancji podlegały Trybunałowi Królewskiemu. Jako przyczynę, 
uzasadniającą konieczność zastąpienia dotychczasowych Aktów 
Ziemskich i Grodzkich przez nowoutworzony urząd, podaje cy
towany Patent fakt, że ....rozrzucone po lak wielu mieyscach
Acta Ziemskie i Grodzkie... do zamierzonego celu... nie były do
statecznemu’ ). Celem zaś, o który głównie chodziło, było to, 
„ażeby... kraiowy i cudzoziemski kredyt... iak naylepiey można, 
był rozszerzony" “). Okazuje się więc, że decydującą rolę odegrało 
tu dążenie do zabezpieczenia wszelkiego rodzaju wierzytelności 
na dobrach ziemskich.

Wszelkie inne czynności prawne, których przedmiotem nie 
były dobra ziemskie (n. p. manifestacje, plenipotencje, prezento
wanie trupów i I. p.), miały być notowane w innych księgach, 
prowadzonych „sposobem przed tym używanym" ’ ).

Obok tej tabuli prowadzono po 1780 r. w dalszym ciągu 
inny rodzaj ksiąg, które do pewnego stopnia mogą być uważane 
za jej uzupełnienie. Były to księgi Sądów dominikalnych i ma 
gislratualnych, tworzące tak zwaną Tabulę Prowincjonalną. 
W księgach tych notowane były tranzakcje o tym samym cha
rakterze. jak i w Tabuli Krajowej — to znaczy tranzakcje doty
czące dóbr nieruchomych, a przedewszyslkiem ziemi. Cytowany 
kilkakrotnie Patent z 1780 r. ulegalizował ich sinienie, a zarazem 
określił, jakie czynności prawne mają być do nich wpisywane. 
Według słów Paleniu należało tu wnosić: „tak zwane częściowe 
Zapisy iako to na Młyny, Dziesięciny i na tym podobne p a r te s  
i n ic  g r a n ie s iakiego Państwa", to jest majątku ziemskiego. Dalej 
tenże Patent postanawiał, że dobra nieruchome, nie będące dla 
siebie całością, ale stanowiące jedynie część majątków ziemskich 
(pola, lasy. łąki i t. p.), również nie podlegały wpisowi do Tabuli

Zapisy Funduszowe, Kwikcyonalne, Reempcyonalnc, długów, Opiek, lakże 
wydziedziczenia, Porękoymic islolne, Plenipolencye specyalne lylko do Kon
traktowania i Kwitowania, Approbacye, Działy, Inlromissye, Areszla i Eze- 
kurye na Dobra Ziemskie, lub Summy na nich lokowane, Prezenty i Sunim 
złożenie, tamże zapisywane i intabulowane byty". Edicta el Mandata. Rok 
1780, sir. 13.

') Ibidem.
! | Ibidem.
•) 1 Mitem.



Krajowej, ale do ksiąg prowad/.onych przez właściwą „Juris- 
dykcyę** ‘ )

Jeśli więc dawniej lego rodzaju wpisy dokonywane były 
w księgach grodzkich i ziemskich, lo po scentralizowaniu tychże 
w Archiwum Grodzkiem i Ziemskiem we Lwowie, okazała się 
potrzeba wprowadzenia nowych ksiąg tabularnych przy miejsco
wych Sądach dominikalnych i magistratualnych dla tych miejsco
wości, które podlegały ich kompetencji. W  ten sposób powstawał 
drugi rodzaj ksiąg sądowych pierwszej instancji, który możnaby 
nazwać Tabulą Krajową w miniaturze.

Ustawa z dnia 26. listopada 1849 r., nadająca nowy ustrój 
i upaństwawiająca całe sądownictwo, przekazała Sądom pań
stwowym także prowadzenie tych ksiąg w miejscach, , gdzie 
umyślne urzędy ksiąg gruntowych i depozytowych nie będą usta
nowione** J) . Stosownie do postanowień lej ustawy z początkiem 
1850 r. Sądy powiatowe i okręgowe przejęły wszystkie księgi do- 
minikalne i magistralualne i prowadziły je w dalszym ciągu do 
zaprowadzenia nowych ksiąg gruntowych na podstawie ustawy 
hipotecznej z r. 1871, co w niektórych wypadkach przeciągnęło 
się aż do roku 1896. Fo roku 1896 stare księgi straciły częściowo 
swe dotychczasowe praktyczne znaczenie *).

Można przypuszczać, że odtąd pozbawione dotychczasowej 
opieki i złożone wśród mniej potrzebnych aktów w archiwach są
dowych ulegały powoli zniszczeniu. Największe szkody poczyniły 
w nich wypadki wojenne. Okazało się lo dobitnie w 1929 r., kiedy 
l)r. E. Barwiński, Dyrektor Archiwum Państwowego we Lwowie, 
zainicjował akcję, mającą na celu uchronienie od dalszego znisz
czenia resztek, które jeszcze zachowały się. przez skupienie ich 
w Archiwum Pańslwowem. Kiedy po dłuższych pertraktacjach 
zaczęły napływać ocalałe księgi z poszczególnych Sądów, podle
gających Apelacji lwowskiej, okazało się, że stanowią one jedynie 
fragmenty tego, co istniało dawniej.

Prawda, że Archiwum Państwowe otrzymało same tylko 
księgi bez inwentarzy, które pozwoliłyby ustalić liczbę ksiąg

’ ) Kdiela et Mondato. Rok 1780, str. 14.
2) Dziennik prow krajowych i rządowych. Rok 1849, sir HO — H7.

Przez pewien czas po wprowadzeniu ksiąg gruntowych miały one 
jeszcze wartość praktyczną, gdy* przy zuklndaniu nowych ksiąg nie spo
rządzono odpisów dokumentów', zawartych w starych księgach, nie odwo
ływano się do nich.



brakujących; opierając się jednak na lem. że zaledwie trzecia 
część istniejących Sądów odnalazła w swych archiwach poszcze
gólne tomy, że liczba miejscowości objętych dochowanemi 
księgami jest nader szczupła, że wreszcie wśród ksiąg dotyczą
cych poszczególnych osad, znajdują się luki, dochodzące do 
kilkudziesięciu lat, można śmiało twierdzić, że do naszych cza
sów dochowały się jedynie szczątki dawnej Tabuli Prowincjo
nalnej. Dla lepszego uzmysłowienia dzisiejszego stanu ilościo
wego omawianych ksiąg sądowych przytoczymy kilka cyfr. Z po
śród 135 Sądów na obszarze Apelacji lwowskiej, do których 
zwracało się Archiwum, zaledwie 41, to znaczy 3l-l7», mogło 
nadesłać zachowane fragmenty — inne nie posiadały nawet 
resztek'). W  sumie nadesłano 9W> tomów2). Jeśli weźmiemy pod 
uwagę tylko te Sądy, z których zachowały się księgi, to okaże się, 
że przeciętnie na terytorjum każdego z nich przypada po 24 
tomów.

Trzeba jednak równocześnie zaznaczyć, że liczba miejsco
wości, do których odnoszą się wymienione 24 tomów, jest znacz
nie niniejszą. Co jest przyczyną lego ? Naszem zdaniem, naj
ważniejszą rolę odgrywała tu wielkość osad. W  miejscowościach 
większych, a szczególnie w miastach, gdzie hyło stosunkowo dużo 
mieszkańców, tranzakcje dochodziły często do skutku — tein 
samem musiano tam prowadzić więcej ksiąg '), natomiast osadom

ł) Dla orjentacji podajemy wykaz. Sadów, które nadesłały księgi, liczba 
wypisana obok nazwy miejscowości oznacza ilość nadesłanych łomów. 
Bełz — 8, Bolechów — 48, Brody — 41, Brzeżany — 16, Dohromil — 60, 
Dolina — 13, Drohobycz — 126, Dynów -— 3, Gliniany — II, Gródek Ja- 
girttoński — 17, Halicz — 13, Jarosław — 51, Jaworów — 13, Kałusz — 12, 
Kamionka Słrumiłowa — 23, Komarno — 2, Krakowicc - 1, Kulików — 4, 
Kuty t. Lwów — 08, Olesko — 5, Przemyśl - - 63, Przemyślany — 17, 
Rarlziccliów — i, Rawa Ruska — 17, Rudki — 7, Rymanów — 9, Sam
bor -- 84. Śniatyn 7. Sokal - 27, Stary Sambor — 6, Tarnopol — 51, 
Trembowla — 12, Thnów — 4. Zabłolów — 3, Zaleszczyki — 4, Zbaraż. — 8, 
Złoczów — 50, Żółkiew — 30, Zurawno - 2, Zydaczów — 8. 1'derza tu brak
ksiąg z Sądów tak znacznych, jakiemi były Sądy w Sanoku i Stanisławowie. 
Jest Io luka bnrdzo dotkliwa.

4) Inwentarz archiwalny Lwowskiej tabuli Prowincjonalnej wykazuje 
okrągło 1000 pozycyj. Różnica wynosi więc 14 tomów. Lukę tę mają wy
pełnić księgi, klóre nadeśle Sąd w Pruchniku. My jednak, nie mając bliż
szych danych co do ich treści, ani teł nie znając liczby miejscowości, których 
one dotyczą, nie mogliśmy brać ich pod uwagę.

11 N. p. do miasta Holerhowe odnosi się 40 tomów.



mniejszym wystarczało po parę tomów. Zasadniczo każda miej
scowość miała odrębne księgi —  zdarzało się jednak i tak, że były 
one wspólne dla kilku osad, należących do jednego klucza ma
jątkowego '). Tego rodzaju wypadki są jednak bardzo nieliczne.

Ogółem księgi, które się zachowały, odnoszą się do 205 miej
scowości —  przeciętnie wypada więc na każdą miejscowość po 
4 —  5 tomów. Okresy czasu, jakie obejmują poszczególne tomy. 
są różne. W  miejscowościach większych zawierają one wpisy 
aktów prawnych z okresów kilkuletnich; w osadach małych po- 
jcdyńczy tom zawiera niejednokrotnie wpisy z 30 i więcej lat.

Do wyjątków należą komplety ksiąg pewnych miejscowości, 
w których byłyby prowadzone wpisy bez żadnych przerw aż do 
końca XIX wieku. Często zdarza się, że z pewnego okresu czasu 
n. p. 20 lat, z pewnego terytorjum zachowało się kilka tomów, 
w których zanotowane są te same akty prawne z różnemi zmia
nami jedynie w formie. Rozróżniano bowiem kilka rodzajów 
ksiąg. Były więc : Libri praenolationuin, L. instrumentorum,
L. transactionum, I,. contractuum, L. ingrossationum, L. decre- 
torum. Grundbiicher, Intabulationsbiicher, Urkundenbiicher. L. 
onerum, L. fundorum, L. dominiorum, L. intromissionum, L. 
haereditatis i t. p. Różne tytuły wskazują na to, że poszczególne 
rodzaje aktów prawnych, zależnie od treści, miały być wpisy
wane do poszczególnych ksiąg. W  praktyce jednak często postę
powano inaczej i do jednej księgi wpisywano różne akty prawne.

Przyczyny takiego postępowania mogły być różne. Najpraw
dopodobniej decydującą rolę odegrała w tym wypadku poru
szana już różnica w wielkości osad. Jeśli dana miejscowość miała 
stosunkowo mało mieszkańców, wówczas i ilość Iranzakcyj nic 
była znaczną — nic więc dziwnego, że nie prowadzono tam ca
łego szeregu różnych ksiąg, ale wszelkiego rodzaju kontrakty 
i zapisy notowano w jednym tomie. Wskutek takiego sposobu 
prowadzenia ksiąg sądowych znajdujemy teraz w jednym tomie 
akty prawne o różnym charakterze n. p. zastawy i testamenty. 
Okazuje się z tego, że tytułom poszczególnych ksiąg nie można 
ślepo ufać. że nie zawsze odpowiadają one treści.

'l W łomie Nr. 117 znujdujit .sic wpisy Iranzakcyj zaw-arlych przez 
mieszkańców wiosek: Balucianku, Taruawrka, Wisłoczek, Zawoje i Polany, 
tom Nr. 209 odnosi się do Tużylowa i Kotiatycz. w tomie Nr. 669 spotykamy
Uolechowcc. Neudorf i Raniowire



Jeśli chodzi o język, w którym księgi są prowadzone, to 
najczęściej występuje w nich język polski i niemiecki — rzadziej 
łacina. W  pierwszych dziesiątkach lat rządów austrjackich ze
znania w języku polskim składali przeważnie chłopi i mieszczanie, 
w niemieckim - żydzi, po łacinie —  szlachta ; później, a szcze
gólnie w połowie XIX w. (okres centralizmu) na pierwsze miejsce 
wybił się język niemiecki.

Pismo w księgach wyraźne i wolne od zawiłych skrótów 
sprawia, że odczytywanie go nie przedstawia poważniejszych 
trudności.

Z tego, co powiedzieliśmy dotąd o Tabuli Prowincjonalnej, 
łatwo wywnioskować, na czem polega jej wartość naukowa. 
Wspomnieliśmy już poprzednio, że w księgach tych wpisywano 
wszelkie tranzakcje, których przedmiotem była ziemia lub nie
ruchomości. Prócz zwyczajnych kontraktów, zawieranych mię
dzy chłopami lub mieszczanami, znajdujemy w nich także akty 
prawne, o charakterze nieco odmiennym, jak n. p. postanowienia 
regulujące obowiązki poddańcze chłopów wobec pana, zwolnienia 
chłopów od pańszczyzny, zbiorowe umowy chłopów i pana, celem 
wykonania ważniejszych prac (naprawa kościoła) i t. p. Na pod
stawie tych ksiąg można także do pewnego stopnia przeprowa
dzać badania nad zwyczajami prawnemi. panującemi wówczas 
wśród chłopów i mieszczan. Prawda, że wartość naukowa Tabuli 
Prowincjonalnej jest znacznie umniejszona przez zdekompleto
wanie dawnej całości —  niemniej jednak trzeba przyznać, że 
w badaniach nad życiem gospodarczem średnich i niższych 
warstw społecznych, mieszkających na terenie byłej wschodniej 
Galicji, dostarczy ona wiele cennego materjału źródłowego.



KSIĘGA SĄDOWA WSI MARKOWEJ
W POWIECIE PRZEWORSKIM.

T r e ś ć :  Opis księgi, sir. 43. — Język i pisarze, sir. 44. — Organizacja
sqdowa, sir. 47. — Roki sadowe, sir. 30. — Charakterystyka treści, sir. 51. — 
Potrzeba wydania, sir. 52

Z dwu ksiąg wiejskich wsi Markowej, będących w przecho
waniu u wójta w czasie, gdy z nich korzystał B. Ulanowski, za
chowała się tylko jedna u ks. dziekana Tryczyńskiego na plehanji. 
Co stało się z drugą, niewiadomo. Prawdopodobnie zużyto ją, jak 
podaje ks. Tryczyński, w urzędzie gminnym jako makulaturę.

Zachowana księga jest według notatek Ulanowskiego (Starod 
prawa polsk. pomniki, t. XI, str. XII) tomem I. Księgi sądowej 
wsi Markowej, przechowywanym do początków XX w., tom drugi 
obejmował czasy od 1778 —  1848 r. Zachowana księga nie była 
w rzeczywistości pierwszą księgą, ale zapewne drugą z rzędu, po
przedzała ją księga, obejmująca wiek XV i XVI. Księga przed
stawia się jako rękopis folio, oprawny w skórę, luźnie już tylko 
obejmującą księgę, na której znajdują się wyciski w kształcie 
listków stylizowanych, złoconych, u góry zaś wyciśnięta jedynka. 
Oprawa ta pochodzi zapewne z tomu pierwszego, obejmuje luźnie 
księgę, jednak wielkością w zupełności jej odpowiada. Zeszycie 
grzhietu księgi wykazuje szczątki jakiegoś druku łacińskiego, oraz 
pasek pergaminu ze śladami barwnych inicjałów (prawdopodobnie 
z jakiejś księgi liturgicznej), oraz pisma ręcznego, wyblakłego

Księga obejmuje 916 stron bez początku. Pierwszych sześć 
kart księgi zostało zniszczonych przez wyszarpanie od dołu. Po- 
zatem księga zdaje się nie wykazywać braku kart wewnętrznych, 
z wyjątkiem końcowej składki.



Wpisy do księgi rozpoczynają się z r. 1591. Rok len podano 
przy jednym wpisie już na sir. 4. Przypuszczając z ilości wpisów 
tegoż roku (dochodzącej do liczby 65, wnosić można, że i bra
kujące karty sięgały swemi wpisami najdalej do r. 1590 wstecz. 
Ostatnie wpisy pochodzą z r. 1777. Ulanowski podając końcową 
datę wpisów nadmienił, że znajdują się one na luźnej karcie. Na
leżałoby to o tyle sprostować, że wpisy te są dalszym ciągiem kart 
księgi liczącej 916 stronic, a nie, jak podał Ulanowski, sir. 912. 
Możnaby twierdzić, że z końca księgi zaginęła składka, z której 
zachowały się jedynie dwie karły, z tych jedna jest ostatnią kartą 
księgi, na co wskazuje luźna zapiska, zanotowana również przez 
Ulanowskiego, pochodząca według niego z końca 18 w., a zawie
rająca notatkę o napadzie Tatarów z r. 1624. Dokładna data za
piski (8. VI), oraz podanie strat w ludziach, każe przypuszczać, 
że jest to albo notatka przepisana z jakiejś zapiski z w. XVII, 
albo też przy zamykaniu księgi uważano za stosowne upamiętnić 
to, tak dla wsi bolesne przejście, na podstawie ustnej tradycji. 
Również i data początkowa drugiej księgi, dziś już nie istniejącej, 
podana przez Ulanowskiego na r. 1778 wskazuje, że r. 1777 jest 
rokiem prekluzywnym dla naszej księgi.

Poza wymienioną wyżej luźną zapiską znajduje się w księdze 
oryginalny dekret z 29 czerwca 1773 r. nie wspomniany przez Ula
nowskiego, w którym wikary kościoła inarkowskiego ks. Mazur
kiewicz, oraz dzierżawca plebanji markowskiej Tomasz Lesiecki, 
wojski grabowiecki, wspólnie z osobami uproszonemi nakazują 
Szczepanowi Lwowi poślubić córkę Krauzów dla zadośćuczynienia 
zhańbienia jej przez tegoż Lwa. Dokument jest charakterystyczny 
jako unikat naszej księgi, oraz przez 1’ormę załatwiania takich 
właśnie spraw przez władzę duchowną wMarkowej. Pozatem zna
lazłem w księdze oryginalny dokument, nie notowany również 
przez Ulanowskiego z r. 1679. zaopatrzony pieczęcią wójtowską, 
odbitą lia kleju mącznym, donoszącym o groźbie spalenia zagrody, 
aby temsamein ewentualnego przyszłego sprawcę do publicznej 
podać wiadomości.

Język wpisów księgi jest do sir. 486 niemiecki, ze śludanii 
djalektu szwabskiego, odtąd t. j. od 1626 polski, z wyjątkiem dwu 
łacińskich wpisów z r. 1625.

Jeśli chodzi o charakter pisma, stwierdzić można, iż ręka wpi
sująca przez dość długi okres czasu nie zmieniała się. Aż do listo-



pada 1594 (t. j. do str. 94) utrzymuje się jeden charakter pisma. 
W  trzeciej zapisce na str. 50 występuje jako strona przed sądem 
„Schreyber Pitter Wcngliński'*. On więc jest prawdopodobnie 
wpisującym do r. 1594. Przy wpisie roczku (iudicium particulare) 
z 9. XI. 1594 zanotowano na boku tern samem pismem „Tomas 
Kraus, natione dc Halbigowa, comendarius markowiensis manu 
propria". Tenże Tomasz Kraus, wymieniony w r. 1616, jako „ple- 
banus markowiensis" wpisuje aż do r. 1624, tego przełomowego 
roku dla Markowej. Trzy wpisy tegoż roku uskutecznił, zdaje się, 
plebanus Visoccnsis Georgius Kraus. Odtąd ręka pisarza zmienia 
się w ciągu lat kilkakrotnie. Kto nim był, niewiadomo, a jak za
znaczyłem, zmienia się i język wpisów. Parę wpisów'z lat 1626— 27 
pochodzić będzie z ręki plebana markowskiego i kraczkowskicgo 
Albinowskiego K. Nieliczne wpisy w latach następnych niewiado
mego pióra i wreszcie od r. 1634 prawdopodobnie wikarego Wa
lentego Krausowicza.

Odtąd każdy prawie wpis dokonany inną ręką. Wymienićby 
tu można przypuszczalnie i notarium in Białoboki, obecnego 
w czasie roków wielkich z r. 1643. Ustala się ręka pisarza dopiero 
między r. 1675 a 1681, a dalej między rokiem 1711 — 1718 i od 
r. 1760 do końca. Widoczncm staje się jedno, iż wpisów dokony
wali do połowy W 1 I w. księża parafji markowskiej. Później 
zachowali tę czynność, lecz tak częste zmiany charakteru pisma 
dowodzą, że byli od tego czasu i przygodni pisarze, urzędujący 
w czasie lub po rokach, powoływani z pośród urzędników właści
cieli względnie dzierżawców wsi Markowej.

Dość trudno byłoby odpowiedzieć na pytanie, kiedy doko
nywano wpisów do księgi w całym okresie jej trwania, z wielu 
jednak okresów zestawienie dat roczków i wyraźne notatki o doko
nywanych wpisach stwierdzić pozwalają, że wpisywano natych
miast po odbyciu roczków. I tak na str. 124 zanotowano iudicium 
particulare z 12. II. 1597, a na str. 126 „inscriptio facta est do
min ica Invocavit 23 Februarij praesente advocato Slcfano Byt
nar... A. D. 1597“ , a więc w 10 dni później. A dalej na str. 166 
iud. part. z 9. III. 1599 i na str. 167 inscriptio z 22. III. 1599, na 
str. 181 iud. part. z 24. II. 1600 i na str. 182 inscriptio z 13. III. 
1600, na str. 183 iud. magnum z 30. XI. 1600 i na str. 184 inscr. 
z 1. XII. 1600. Pozatcm dokonuje się jednak wpisów również i bez 
roczków i tak w r. 1604 mamy wpisy z 3. III., 4. III., 29. III..



30. III., 2. IV., 4. IV., w roku 1605 eleclio viceadvocati odbywa się
9. II.. a następne wpisy pochodzą z 24. II., 27. II. i t. d.

W latach późniejszych już odmienność charakteru pisma 
wskazywałaby na różny czas zapisek. Brak tu jednak dat czy
nienia wpisów, a sama formuła „Stanąwszy obecnie przed pra
wem naszem“  niczego nie mówi. Przypuścićby należało, że wpisów 
dokonywano przygodnie, brakło tego porządku, jaki utrzymywał 
w prowadzeniu księgi ks. Tomasz Kraus.

Tenże Tomasz Kraus wpisywał przy obecności wójta i ław
ników, których zawsze wymienia. Późniejsze formy wpisów, 
względnie ich zakończenia „działo się to za uczciwego... woyta 
prawego ze wszystkicnii kolegami jego“ mówią tylko o obecności 
przy rokach, względnie o piastowaniu urzędu, lecz nie objaśniają 
czasu wpisów. Co więcej, coraz częściej w XVII w. zjawiające się 
sprawy Komiaklów, jak nadania, dzierżawy, sprzedaże, dokony
wane na zamku w Białobokach, musiano wpisywać do księgi 
później.

Wpis z 20. X. 1622 r. (sir. 644), oznaczony u dołu kółkiem z li
terami „1. s.“  (locus sigilli) w środku, to wpis aktu. dokonywanego 
na zamku w Białobokach, którego oryginał przedłożono sądowi 
wiejskiemu. Wszystkie transakcje z Korniaklami oznaczano odtąd 
w len sposób. Co więcej od r. 1694 (sir. 671) zjawiają się coraz 
częściej podpisy stron znakiem krzyża. Jan Gorzkowicz, czyniąc 
dziedzicem syna „podpisuje się własną ręką swoją... y kładzie 
ten znak + “ . To samo spotyka się w r. 1712, a od r. 1720 na
stępują już nawet takież podpisy wójtów i ławników. Że są to pod
pisy oryginalne, a nie facsimile, wypisywane przez pisarza, świad
czą tak bardzo różne i koszlawo stawiane krzyże przy akcie kupna 
z r. 1723 (str. 736). Rozmaite charaktery stawianych krzyżyków, 
a co ważniejsze, przybijanie pieczęci gminnej okopconej na świecy 
od r. 1754 (str. 849) świadczą wymownie, że wpisów dokonywano 
równocześnie przy zawieraniu aktów, że są to więc oryginalne 
dokumenty, a nie wpisy tylko, co stwierdza również i notatka 
z r. 1762 (sir. 866) „Ten dekret przy obecności mojej ferowany, 
który we wszystkich ponktach aprobuję i ręką moją podpisuję. 
Dan we dworze markowskim 22. Juni 1762 A. K. Graliński“ .

Kiedy mowa o pieczęci gminnej, warto podać jej dwie po
stacie. Jedna z dokumentu oryginalnego, luźnego, wspomnianego 
wyżej z r. 1679, odbita na papierze naklejonym ze znakiem M. A.



pośrodku i napisom w otoku „Sigillum advoca. et scab. villae Mar
kowa'*. Ta sama pieczęć odbita kopciem w księdze j. w. i wreszcie 
trzecia, zupełnie innego rysunku, bez napisu, z 23. III. 1767. przed
stawiająca literę M. wpisaną w małe kółko pośrodku pieczęci, 
ujęte od dołu dwoma liśćmi palmowcmi, a u góry ozdobione pięcio- 
pałkową koroną.

Przechodząc do pobieżnego choćby ujęcia organizacji gminy 
należałoby zastanowić się. jakiem prawem sie wieś rządziła. Do
kumentu lokacyjnego nie odnalazłem w żadnym z tomów Aktów 
Grodzkich i Ziemskich. Znajdujemy lam natomiast inne dane. Oto 
w r. 1384 Dymitr, legat papieski, zatwierdza nadanie dziesięcin 
kapitule przemyskiej przez biskupa Eryka na... wsi Markowu 
(Murkenhof) (A. G. Z.. I. VIII, str. 21). W  r. zaś 1436 występuje 
Johannes, reclor ecelesiae parochialis in Markowa. Był już więc 
i kościół fundowany, zdaje się. przez ówczesnego właściciela J. 
Bieleckiego (Sł. G. podaje przez Pileckich), który w r. 1436 wystę
puje przy sposobności wydzielania wiana ze wsi Markowej (A.
G. Z.. I. XVI. 41) Go ciekawsze, w r. 1441 (A. G. Z. I. VII. 
881) stwierdzamy obecność wathamana Deiniana, nazwanego 
w r. 1444 (A. (i. Z. XII., 1271) ,,dux de Markowa'*, a wr. 1460, 
1470, 1475, zachodzą wypadki reklinacji kmieci „de iure Vala- 
chico de media area villae Marków", pro homine profugo Valacho 
ad bona. . Marków (A. G. Z. XII. 413, 4119). Wieś rządziła sie wiec 
wówczas prawem wołoskiem. W księdze sądowej spotykamy się 
zaś z wyraźnem prawem niemieckiem. Nadanie tego prawa mu
siało więc nastąpić między glutami wpisów z A. G. Z. a dalą po
czątkowych wpisów (księgi), chociaż nic wykluczone, że istniało 
ono równorzędnie z prawem wołoskiem.

Sama nazwa prawa niemieckiego występuje niezmiernie 
rzadko. W  r. 1678 zanotowano ściśle: „zasiadło prawo nasze 
Markowskie całe zupełnie zagaione według biegu i opisania prawa 
Maydehurskirgo (sir. 617), w r. 1693 zaś Korniakl, właściciel Mar
kowej... ztwierdza księgami prawa Maydeburskiego prawa, że dał 
prawo na całą zagrodę...'*. Jest także wypadek powoływania się 
w sprawie zasiedzenia własności w przeciągu 36 lat na . prawo 
Saksońskie".

Niezły przegląd rozwoju form roków we wsi daje nam księga 
markowska. Nazwy roków określane są jako iudicia magna, par- 
liculnria. prawo gaione, rugowe, wreszcie prawo Boże Marków-



skie nie odbiegają więc od innych nazw tego rodzaju, prócz ostat
niej. Prawo zupełne, to pełny skład sądu wójtowskiego, jak wy
nika z zapiski z 25. III. 1713 (str. 685) „że nie było zupełnego 
prawa, administrator rozkazał, żeby zupełne prawo było. W  tym 
gromada ozwała się, że mamy wójta prawego M. Bieńczaka... 
i prosili, żeby był...“ . Rokom i roczkom przewodniczy zasadniczo 
wójt (woyth, advocatus, viceadvocatus, iudex) o różnych na
zwach tej samej godności, jak i gdzieindziej.

W  jaki sposób odbywało się obejmowanie godności wójtow
skiej? Dogiero w r. 1603 występują zapiski o elekcji iudicis et sca- 
binorum. hlekcja ÓtWjhiuje bądź cały skład sądu, bądź leź nastę
puje jedynie uzupełnienie składu. I tak w r. 1605 zapisano ..electio 
iudicis et duorum scabinorum" w 1607 „electio viceadvocati 
et quorundam scabinorum (3), wreszcie w r. 1616 wybiera się 
samych tylko trzech ławników. Innych ławników, jakoteź pozo
stającego wójta potwierdzano przy elekcji, jak to mówi wpis 
z r. 1688 „przy którey Electiey porządkiem swoim Prawo osadzone 
stało się, a na przód nowo obrany Matyasz Englath, Woyt Prawny, 
Matyasz Englath, Podwoycy nowo obrany, Wawrzyniec Barawel- 
der potwierdzony, Matyasz Kielar potwierdzony, Walenty Jaros 
nowo obrany.

Zmiany na stanowisku wójta są dość częste. W  r. 1605 nastę
puje dwukrotne zmiana wójta w ciągu jednego roku, w innym 
wypadku, gdy (ftlbywa się elekcja 2 razy w roku, wójt zostaje za
twierdzony (1645), alboteż zmianę zarządza pan wsi, składając 
wójta z urzędu, jak w r. 1685, kiedy Wąsowicz, stolnik socha- 
czewski, dzierżawca Markowej, rozkazuje..., aby zasiadło prawo 
zupełne na iurament woyta prawnego nazwanego Andrzej Zymy, 
którego sam J. M. P. Stolnik obrał, a starego złożył (str. 644).

Poza temi wypadkami częstszego wyboru czas trwania urzędu 
jest rozmaity. Wprawdzie zachodzi tu możliwość, iż nie wszystkie 
elekcje były wpisywane do księgi w rozmaitych okresach czasu, 
co powodowaćby mogło obraz dłuższego trwania wójtostwa. Jedno 
wydaje się prawdopodobnem, że wójt urzędował dwa lata. W  elek
cjach bowiem notowanych w latach 1605— 1607, 1626— 28, 
1694 — 96 występują jako wójtowie zawsze nowi ludzie. Po
twierdzać zaś zdaje się to przypuszczenie i sam fakt złożenia god
ności przez wójta w r. 1714, „po wystaniu woytostwa uczciwego 
M. Bieńczaka... służył gromadzie bez dwa roki, że się mu uprzy
krzyło w iego starości na tym urzędzie, dobrowolnie ten urząd



z siebie złożył*' (689). Niezależnie od zwyczajnego czasu trwania 
wójtostwa, pozostają przy tej godności poszczególne osoby i dłużej. 
Tomasz Szpytmann występuje jako wójt w lalach 1694— 1703, 
potem znowu 1711, Stefan Fleszar 1618— 1622, G. Zwirner 
1624 —  1628 i t. d.

Elekcja wójta odbywa się ex mandato, a conajmniej in prae- 
sentia właściciela, względnie jego zastępcy. Do r. 1605, t. j. do 
pierwszego wpisu elekcji urząd wójtowski trwa dłużej, bez spe
cjalnego zatwierdzenia Stefan Byttnar urzęduje od r. 1593 do 1599 
i pojawia się znowu wybrany w r. 1603.

Osoby, powoływane na wójtostwo, powracają na nie często, 
ze względu na poważanie, jakiem się cieszą, oraz nabyte doświad
czenie. Adam Denar sprawuje urząd od r. 1599 — 1603, w r. 1605, 
1607. 1609. Zwolnieni z urzędu pozostają wójtowie w gronie sied
miu ławników. Zdaje się, że urząd wójtowski utrzymuje się w pew
nych rodach. Mamy 3 wójtów Lenarów, Adama, Bartłomieja i Wa
wrzyńca, 2 Byttnarów, Stefana i Szymona, 5 Zweynarów, Michała 
(1605), Jerzego (1626), Michała (1662), Walentego (16771, Je
rzego 1683).

Do wyboru wójta potrzeba wyboru, względnie naznaczenia 
pana i zgody całej gromady. Pan jednak poleca gromadzie „aby 
sobie obrała wójta, człowieka wiary godnego... Na które rozka
zanie zeszła się gromada i uchwaliła z pospólstwą wszystkiej gro
mady M. Bieńczaka za woyta“ (1711).

Wóit może zrezygnować z urzędu, albo też usuwa go pan, 
lecz i gromada ma swe prawa. „Po rezygnaciey wójtostwa praw
nego T. Szpytmana, z którego gromada Markowska nie była con- 
tentna... prosiła, żeby innego wójta podał".

Ławników występuje zawsze siedmiu; urząd swój spełniają 
na równi z wójtem, uzupełniani wyborami. W jednej zapisce na
zwano ich „panami ortelnymi" (r. 1649 na str. 585). Często wy
stępują bez wójta, jako świadkowie inscrypcyj.

Elekcje wójta, czy też ławników wpisano do księgi 24 razy. 
Odbywały się one najczęściej w marcu, w okresie wielkiego postu, 
rzadziej w jesieni, w listopadzie lub grudniu. Nie było jednak 
żadnego zwyczajowego terminu, dnia, miesiąca, ani też tygodnia. 
Mniej więcej zaś od XVII w. wchodzi w zwyczaj odbywanie wiel
kich roków natychmiast po elekcji, w tym samym dniu lub też 
wkrótce polem.

Rodniki spoi. i geap, I. 4



Roki wielkie, iudicia magna, wypadają więc najczęściej na 
wiosnę. Szczegółowe zestawienie roków wielkich przedstawia eię
następująco:

styczeń : 1617. 1620, 1630, 1632, 1636 . 5
luty : 1594. 1605. 1607. 1624. 1628 ............................ 5
marzec: 1593. 1595, 1601, 1622, 1627. 1640. 1643,

1662, 1663 ('?). 1666, 1677, 1678, 1683, 1687,
1691. 1694, 1696, 1700, 1713, 1714, 1716,
1719 . . .  22

kwiecień : 1642, 1688. 1696 3
maj : 1592, 1703 . . 2
czerwiec : 1591. 1592 2
lipiec : 1593. 1683   2
listopad : 1596. 1599, 1600, 1609, 1618, 1624. 1626 . 7
grudzień: 1625. 1638, 1711 . 3

Poza rokami wielkiemi wpisywano i roki małe, iudicia par- 
ticularia. zapisy te jt‘dnak ograniczają się do nieznacznego okresu 
czasu od r. 1594— 1602. Daty roczków małych, to r. 1594, 1595. 
1598 (2 razy), 1599 (2 r.), 1600 (2 r.), 1602. Z niewielu tych dat 
wynika, że roczki małe odbywały się conamniej 2 razy do roku 
i lo w styczniu lub w lutym, oraz jesienią. Zaniknięcie wpisów 
roczków małych tłumaczyć należy zmianą formy urzędowania, 
bo jeśli wpisy odbywają się przy obecności ławników, przypuścić- 
by można, że przyjęto taką formę odbywania roczków małych.

Krótkie to ujęcie organizacji sądów wiejskich daje poniekąd 
obraz życia prawnego wsi. jaki nam przedstawia księga Markowej.

W  pewnej zgodności z charakterem prawa, rządzącego wsią 
pozostaje i ludność wsi. Nazwiska wójtów wyżej przytoczone, oraz 
nazwiska mieszkańców wsi wykazują pochodzenie obce, w każdym 
razie niemieckie, i język zastosowany do wpisów, będący więc 
językiem urzędowym, aż do pierwszej ćwierci w. 17. wykazuje 
ślady pochodzenia szwabskiego. Nazwiska wymienione w księdze 
istnieją do dziś w tych okolicach. Tu stwierdzić się więc daje 
jedna strona wartości księgi jako źródła, ze względu na jej jakby 
odrębny obcy charakter, w którym tak prawo, jak ludzie i ich 
język nie pozostają ze sobą w rożdźwięku.

Księgi wiejskie, wydane w ekscerptach przez 1'lanowskiego 
(Starodawne pr. p.- pom.. t. XI., XII), zawierają prócz nielicznych



wyjątków, (jak niektóre wpisy księgi wsi Krościenka), teksty ła
cińskie i polskie. Pod tym więc względem księga Markowej, znaj
dująca się również w ekscerptach, w zbiorze Ulanowskiego, sta
nowi do pewnego stopnia rzadkość.

Księga nasza nie należy do tych. któreby obejmowały bardzo 
wielką przestrzeń czasu. Wydawnictwo Ulanowskiego podaje 
księgi gromadzkie, obejmujące przestrzeń czasu o wiele większą,
0 przeszło 100 lat, jak księga Kasiny W. Woli Jasienickiej. Plasz- 
kowej, Krzemienicy i Węgrzec.

Księga markowska przewyższa je wszystkie prawie objętością 
910 f-.tr. rękopisu, folio, podczas gdy inne nie sięgają i 400 stron, 
często formatu mniejszego, a księga Trześniowa. wydana przez 
Dr. H. Polaczkównę, obejmuje około 200 stron rękopisu mniej 
przy formacie dulki. Objętość księgi mierzyć można również
1 ilością wpisów, które sięgają liczby 3.500. Z tej poważnej ilości 
wydrukował Ulanowski tylko 67 zapisek, a więc tylko około 1 
czego nie podobna uznać za ostateczne wydanie tego źródła.

Inną cechą księgi markowskiej jest jednolita treść zapisów. 
Jeśli w księgach podanych przez Ulanowskiego znajdujemy wiele 
materjału rożnorodnego do zobrazowania życia wsi, jeśli księga 
Trześniowa daje liczne wypadki t. zw. oczyszczenia czci chłopów, 
to księga markowska zna nieliczne ledwie podobne sprawy. Całość 
treści księgi ogranicza się zatem prawie wyłącznie do spraw, zwią
zanych z posiadaniem ziemi. Lwią część stanowią akty kupna 
i sprzedaży ziemi, testamenty i zapisy. Przestudjowanie tych wpi
sów, dałoby możność zestawienia ogólnego obrotu ziemią w dużym 
okresie czasu, wyświetlenie praw. jakie tym obrotem rządziły, 
tudzież przedstawienie majątkowego stanu wsi. względnie jej mie
szkańców. Już pobieżny przegląd pozwala stwierdzić, że liczne 
obroty odbywały się w stosunkowo szczupłem gronie osób. Obrót 
obejmuje różne części roli, przyczem często bardzo spotykamy 
dokładne określenie położenia. Kupno i sprzi-dnż rzadko dokonuje 
się gotówką. Najczęściej wchodzi w grę.kredyj, którego dość do
kładny obraz daje księga wraz z jego dodatnienii i ujem nem i 
stronami. Poza kredytem, opartym o rolę (kupno, zastaw, dzier
żawa) mamy i kredyt pieniężny.

W dziale prawa majątkowego mamy liczne wypadki form 
dziedziczenia, podziałów, opieki nad nieletnimi. W aktach spadko
wych wymieniają testatorowie często bardzo inwentarz żywy



i martwy, oraz wszelkie budynki gospodarskie, co pozwala na 
dość dokładne zobrazowanie stanu gospodarczego ludności Mar
kowej.

Specjalnie zasługuje na podkreślenie obraz odbudowy wsi po 
katastrofie najazdu tatarskiego, która tak wyraźnie występuje 
we wpisach do księgi. Liczne sprawy stosunków majątkowych 
wsi z właścicielami Korniaktami, oraz Kościołem, oraz sprawa 
rozwoju terytorjalnego wsi uzupełnią to krótkie ujęcie treści księgi.

Wyżej przytoczone cechy księgi, jak i samo położenie wsi 
Markowej w środowisku innych wsi o podobnym charakterze, 
posiadających również swoje księgi jak, Albigowa, Krzemienica, 
pierwsza w Archiwum miejskiem w Przemyślu, skłaniają do po
stulatu wydania księgi, mogącej dać szerszym kołom naukowym 
możność wglądnięcia w stosunki społeczno - gospodarcze tego za
kątka, o swoistym charakterze.

Koszt wydawnictwa, które obliczyćby można na około 43 ar
kusze druku, formatu wydawnictw T. N. we Lwowie, sowicie 
opłaciłby się nauce. Podjęcie tej publikacji jest tern bardziej wska
zane, że księga pozostając w rękach prywatnych na wsi ani nie 
jest łatwo dostępna dla badaczy, ani nie jest zabezpieczona od 
zniszczenia. Wszak nietylko w dawniejszych czasach i w czasie 
wojny niszczały cenne archiwalja, niestety giną one nawet 
i w dzisiejszych powojennych stosunkach.



HISTORYCZNE BADANIA CEN.

T r e ś ć : 1'wagi ogólne, str. 53. — Znaczenie historycznych badań cen,
sir. 54. — Dzisiejszy slan badań i ich organizacja, sir. 57. — Meloda, 
sir. 61. — Badania lokalne, sir. 65. — Źródła, sir. 67. — Opracowanie 
slalyslyczne, sir. 73.

Znaczenie badań z zakresu każdego z działów historji go
spodarczej wynika z tej roli, jaką odnośne zjawiska i zagadnienia 
gospodarcze odgrywają w całokształcie życia ekonomicznego, 
zarówno badanej przeszłości, jak też i współczesnej nam doby.

Trafne zrozumienie całości życia ekonomicznego przeszłości 
ocena tendencyj jego rozwoju, jest nie do pomyślenia, bez znajo
mości wszystkich składowych jego części. Podobnie jak nie 
można mieć poprawnego ogólnego sądu o danym okresie prze
szłości bez równoczesnej znajomości ówczesnych stosunków kul
turalnych gospodarczych i politycznych, lak i obraz życia go
spodarczego danej epoki, aby był prawdziwy i pełny, musi być 
nakreślony z uwzględnieniem wszystkich działów, w jakie zja
wiska gospodarcze grupujemy. A więc pod uwagę winny być 
wzięte: produkcja, wymiana, rozdział dochodów, konsumpcja, 
przy dziale produkcji rolnictwo, górnictwo, przemysł, przy wy
mianie komunikacja, pieniądz, kredyt, cena i t. d. Im dany dział 
życia gospodarczego jest ważniejszy, tern w większej mierze od 
jego poznania zależy poprawność naszych sądów o całości. Hi
storyk, dążący do odtworzenia rzeczywistości, musi dbać prze- 
dewszystkiem o poznanie całości uzależnionego wzajemnie kom
pleksu zjawisk gospodarczych; badania swe winien skierować ku 
zagadnieniom i zjawiskom ekonomicznym, odgrywającym w da-
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nym czasie najwybitniejszy rolę. To decyduje o znaczeniu jego 
badań.

Znaczenie pewnych zjawisk, a więc i działów w stosunku do 
całości życia gospodarczego ulega w przestrzeni wieków mniej 
lub więcej donośnym zmianom. Slan dzisiejszy w tym względzie 
jest miarodajny przedewszyslkiem dla ekonomisty w jego bada
niach naukowych. Badania teoretyczno - ekonomiczne skierowują 
się chętnie ku zagadnieniom, wysuwającym się na czoło w dzi
siejszych stosunkach gospodarczych. Praktyka niejako daje pod
nietę do badań teoretycznych, albowiem ich doniosłość prak
tyczna dla obecnego życia społeczno - ekonomicznego jest dziś 
powszechnie docenianą.

Zagadnienia gospodarcze, posiadające w dzisiejszych czasach 
wybitne znaczenie, powodują nielylko wzrost znaczenia badań 
teoretyczno - ekonomicznych, ale za ich pośrednictwem podnoszą 
znaczenie badań historyczno - gospodarczych w tym zakresie. 
Albowiem leorja ekonomji nie zadowala się terenem obserwacji 
faktów gospodarczych, jaki jej dostarcza teraźniejszość, lecz stara 
się go rozszerzyć na przeszłość, zdobywając w len sposób znacz
nie szersze podstawy dla swych rozważań i dociekań. To roz
szerzenie podstaw, niejako powiększenie widnokręgu ekonomji 
daje właśnie historja gospodarcza. Wywiązuje się współpraca 
historyka gosp. z ekonomistą, powodująca wzrost znaczenia 
badań historyczno - gospodarczych zwłaszcza i przedewszyst- 
kiem w tych działach, które są dziś w życiu gospodarczem 
i w nauce ekonomji najbardziej aktualne i najżywiej rozpa
trywane.

Historyk gospodarczy ma więc niejako do spełnienia dwa 
zadania: 1. badając gospodarczą stronę życia w przeszłości umo
żliwia pełne i trafne odtworzenie jego całości; 2. przez swe ba
dania dostarcza ekonomji materjalu faktycznego.

I. Z n a c z e n i e  b a d a ń  na d  h i s l o r j ą  c e n  jest 
poważne ze względu na korzyści wynikające z nich dla historji 
gospodarczej jako całości, oraz dla ekonomji.

Bez znajomości zjawisk i rozwoju cen w przeszłości mu
siałby pozostać szereg faktów natury gospodarczej, społecznej 
a w następstwie także i politycznej niedostatecznie wyjaśnionych 
i rozumianych. Obraz całości byłby wypaczony lub przynajmniej 
niezupełny. Ceny odgrywają niejako rolę ..barometru" zarówno



w dzisiejszym, jak i w przeszłem życiu gospodarczym, który 
wskazuje i znaczy nam ruchy i wstrząśnienia, jakim ono pod
lega. Posiadanie takiego „barometru" pozwala wykryć i wytłu
maczyć cały szereg zjawisk gospodarczych, dotąd niedostatecznie 
w swych przyczynach i skutkach znanych.

O przykłady nietrudno.
Tendencja zamiany czynszów pieniężnych na robocizny, wy

stępująca w Europie środkowej w ostatnich wiekach średnio
wiecza, związany z leni powstawanie folwarków i zmiana ustroju 
rolnego staje się bardziej zrozumiała, gdy zwrócimy uwagę, obok 
innych czynników, na ówczesny wzrost cen. Właściciel ziemski, 
pobierający czynsz pieniężny w określonej na czas dłuższy wyso
kości nominalnej, ze względu na zmniejszającą się stale siłę 
kupna pieniądza, otrzymuje dochód faktycznie coraz to mniejszy; 
stara się więc go podnieść i ma dwie tylko drogi : zwiększyć 
wysokość czynszu pieniężnego, coby w razie dalszej zwyżki cen 
nie osiągało trwałego skutku, lub zorganizować produkcję we 
własnym zarządzie, do czego właśnie potrzebną mu była praca 
fizyczna jego poddanych.

W  16 i 17 wieku obserwujemy w Europie, głównie na za
chodzie, wzrost przedsiębiorczości, a z tern i kapitalizacji. Przy
czynia się do tego niewątpliwie długotrwała zwyżka cen, która 
stwarza dla wszystkich przedsiębiorstw dobrą konjunkturę. daje 
przedsiębiorcom wysoką premję, przez co pobudza ich do żywszej 
działalności i umożliwia oszczędzanie czyli kapitalizację.

Znany jest wreszcie wpływ klęsk elementarnych na życie 
kulturalne i gospodarcze. O sile jego w każdym pojedynczym 
wypadku nie możemy wnioskować na podstawie samych wiado
mości kronikarskich, bo te dają nam ocenę indywidualną autora, 
nie zawsze trafną i ścisłą. Stopień oddziaływania danej klęski 
możemy oznaczyć, obok innych sposobów, przy pomocy reago
wania na nie cen

Tych parę przykładów ilustruje dostatecznie, jak dalece jest 
potrzebna i przydatna znajomość faktów z zakresu historji cen 
do tłumaczenia zjawisk ogólno - społecznych i gospodarczych. 
Lecz nietylko ten powód skłania do badań historycznych cen. 
Zagadnienie ceny interesuje w przeszłości ludzi współczesnych. 
Zwracają oni uwagę na dotykającą ich drożyznę, czy spadek cen, 
starają się przeciwdziałać temu. czego wyrazem są taksy, ustana-



wiano na ceny lowarów i płaco. Jesl ło krąg ich zainteresowań, 
musi być zatem przez historyka uwzględniony i poznany.

Jednakowoż dzisiejsze tak wybitne miejsce, jakie zajmują 
historyczno badania cen w literaturze naukowej, zawdzięczają 
toorji ekonoinji i obecnym aktualnym zagadnieniom gospo
darczym.

Ccnlralnem zagadnieniem, do którego możnaby sprowadzić 
całą naukę ekonomji jest zagadnieie wartości, głównie zaś war
tości wymiennej. Nasza działalność gospodarcza, będąca przed
miotom badań ekonomji, ma za cel przeobrażać i zwiększać war
tość wymienną dóbr gospodarczych. A wartość ta dochodzi nie
jako do naszej świadomości za pośrednictwem wyrażania jej 
w pieniądzu I. j. przez cenę. Skoro taka rola cen w mechanizmie 
gospodarczym, jest rzeczą zupełnie wytłumaczoną, że tyle miejsca 
w systemach ekonomji i tyle prac monograficznych poświęca się 
zagadnieniu ceny.

Przyczyniają się do tego również i aktualne zagadnienia 
praktyczno - gospodarcze, wysuwane przez samo życie codzienne, 
które staje się bodźcem dla badań, idących w tym kierunku.

I tak w okresie wojennym i powojennym daje się obserwo
wać silny wzrost zainteresowań dla zagadnień ceny, spowodo
wany częstemi, nagłemi i silnenii zmianami poziomu cen w owym 
czasie, które tak łatwo dawały się dostrzec, a co gorsza, często 
boleśnie odczuć ogółowi ludzi.

Życie gospodarcze, zwłaszcza powojenne, jesl zakłócane 
coraz częściej i dotkliwiej przesileniami czyli kryzysami ekono- 
micznemi; ten fakt wywołał żywe i szerokie zainteresowanie się 
badaniami konjunklury gospodarczej, zwłaszcza od chwili, gdy 
przekonano się o ich wybitnej doniosłości praktycznej. Dzisiaj 
badaniu te prowadzone są niemal przez wszystkie państwa 
w specjalnie do tego celu zorganizowanych biurach i instytutach’ ) 
Przoduje zaś Ann ryku. Zmiany konjunkturalne wyrażają się 
obok innych objawów przcdews/yslkicni w ogólnych zmianach 
cen. stąd przy tego rodzaju badaniach konieczne jest zajęcie się 
zagadnieniem ceny i śledzenie ich zmian. To też wszystkie nie
mal, z bardzo zresztą licznych metod badania konjunklury

') W Polsce istnieje od r 1928 Instytut hadanin konjunktiir Hospodar 
c/yc.l) i cen.



i stawiania prognozy gospodarczej, posługują się obok innych 
..wskaźników" życia gospodarczego, również i „wskaźnikiem" 
cen. Dlatego lo prowadzi się dokładną urzędową statystykę cen. 
która jest dziś najbardziej rozwiniętym i wydoskonalonym działem 
statystyki gospodarczej.

Lecz dzisiejsza statystyka cen nie wystarcza. Dla badań kon- 
junkturalnych i stawiania prognozy konieczną jest rzeczą wykry
wanie pewnych zasad i praw, wedle których przebiega stale dane 
zjawisko w dziedzinie cen. Powyższe zasady, jak też i związek 
pomiędzy cenami a całością, czy pojedynczemi działami życia 
gospodarczego, poznaje się na podstawie teraźniejszości tylko 
częściowo i jednostronnie. Staje się zatem nieodzownem rozsze
rzenie tych badań na przeszłość i lo możliwie jak najodleglejszą, 
aby uzyskać jak największą perspektywę naukową dla obserwo
wania zjawisk cen i wykrywania praw niemi rządzących. Czyni 
lo historja cen.

Ścisły wreszcie związek istnieje między badaniami nad war
tością pieniądza, zawsze ze względu na praktyczną doniosłość 
aklualnemi i licznie prowadzonemi, a cenami, więc i między 
historją wartości pieniądza a hislorją cen. Ta ostatnia w wielu 
wypadkach zawdzięcza swój postęp badaniom nad zmianami 
wartości pieniądza. Podstawę bowiem dla mierzenia wartości 
pieniądza stanowią ceny ogółu dóbr gospodarczych.

Z powyższych rozważań wynika, że historja cen, obok współ
udziału w budowie poglądu na przeszłość, służy także przez współ
pracę z ekonomją — teraźniejszości.

2. D z i s i e j s z y  s t a n  b a d a ń  i i ch o r g a n i z a 
cj a.  Tak pojętemu znaczeniu badań historycznych cen odpo
wiada wcale obfita literatura z tego zakresu. Nie mam zamiaru 
przedstawiać rozwoju tych badań przed Wielką Wojną, bo czyni 
to dość dokładnie praca Wiebego1), a ostatnio wstępna część ar- 
tytułu prof. L. Febvre’a w „Annales d’histoire economique et 
sociale" '). Wspomnę tylko, że badania te powstają i rozwijają 
się bujnie w drugiej połowie 19 wieku. Pozostaje to w związku

’| G. W  i i- h e , Zur Goscliirlile <ler Preisrevolulion des XVI und XVII 
Jnltrliundcrls; Leipzig 1895.

- )  L. F e b v r c , Lafflui des melaufc d'Anierique el les pm u Sćville. 
l'n arlicle fnil, une enqn#lc ii Inire. ..Annales...", nr. 5, II r. slyczeń 19210. 
sir. 68 — 70.



z pr/.cbywammi wówczas kryzysami ckoiioiiiicziiemi, połączo
nymi z poważ nicjszemi ruchami ccii, oraz z rozwojem I. zw. 
szkoły hislorycznej“  w nauce ekonomji, która przeniosła punkt 

ciężkości badań ekonomicznych / ..czystej*' leorji na hislorję go
spodarczą x

Po Wielkiej Wojnic badania nas interesujące odżyły niejako 
z wielką siłą i są dziś prowadzone, mówiąc bez przesady, na 
wielką skalę. Powodzenie swe zawdzięczają wojennym i powo
jennym doświadczeniom w zakresie cen. silnie rozwiniętym ba
daniom nad konjunklurą. i wreszcie swemu charakterowi inter
nacjonalnemu. Ten ostatni czynnik powoduje, że każde opraco
wanie cen budzi zainteresowanie i ma znaczenie dla całego świata 
naukowego.

Poważniejsze opracowania z tej dziedziny ukazały się od
nośnie niemal do wszystkich główniejszych państw Europy :
Anglji1), Francji’ ). Szwajcarji:l), Auslrji1). lliszpanji"), Pol-

‘ I L. B o »  I e y . Prices and Wagcs in Ilu- liiilcd Kingsdoni 1914 — 1920. 
I.nndon 1921. — W. tl. B c v e r i d g e . The yield and pricc corn in Ihc 
ntiddle ages. The Kconomic .lournal, maj 1927. — W. H. K e v e r i d g c ,
A slatistical crime of llie scveulecnlh cuntury; .lournal ot' Kconomic and Bu
siness Hislory, vol. 1., nr. 4, sierpień 1929 -— B. H. P n l i u n i ,  Norlhhamp- 
lonshire Wagę Assessmculs of 1560 and 1667. The Kconomic Hislory Rcview. 
Vol. 1.. nr. I, slyczeń 1927. — E. W. G i l h o y ,  Wages in eighteenth cenlury 
Kiigliind, .lournal ol Kconomic and Business Hislory. Vol. 11., nr. 4, 
sierpień 1930.

-i L. M a r e h , Mouvcmeiit des prii el des salaires pendant la guerre. 
Paris 1922. — F. S i ni i a n d , La formalion el les Hnctualions des prix du 
eluirbon en Franee pendant vingt - cinq ans (1887— 1912). Revue dhisloire 
eeonoinique el soeialc, r. XIII, 1925, nr. I. sir. 67 i n. — M. V i r l o g e u x ,  
Queli|ues aspccls de Teyolulion des prix au siacie dernier cl en molre lemps. 
Theories — realitcs. Paris 1927. — L. F e b v r c ,  Le probleme hisloriąuc 
des prix, Annales dhisloire cconomiąuc el sociale. Nr. 5, 11 r. slyczeń 1930. — 
Pośrednio zaliczyć lu można ze wzglądów na metodę: F r a n e o i s  Si -
m i a n d , Slatislique el esperience, Paris 1922.

') K. N o I z , l)ie sakulare Knt\c jcklung der Kaulkrall des Gcldcs liir 
Bascl in den Perioden 1800- 1833 nnd 1892—-1923, nchsl inlernnlionalen 
Vergleiehen, Jena 1925.

'I F. P o p e I k a , Dic l.cbensniitlelpreise und Lolme in Uraz vom 16 bis 
18 .lahrhundert. Vierieljahrschrill liir Sozial und Wirlscharisgesrhichlr. I. 23, 
zesz. 2. r. 1930.

'I K .1. H a m i 11 o ii , American Ireasurc and Audalusiaii priees 1503 — 
1660. .lournal of Keononiic and Business Hislory. Vol. I.. nr 1. listopad 1928.
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ski ') a projektowani1 są i w innych krajach3). Co do Ameryki, 
ściślej Stanów Zjednoczonych Am. Północnej, to te zyskują miejsce 
przodownicze, i to nie tyle przez cyfrę prac wydanych z lego 
zakresu3), ile przez inicjatywę i organizację tych badań, podej
mowaną nietylko u siebie, ale i w Europie. Również, jeśli chodzi
0 materjalne wspieranie tego rodzaju przedsięwzięć, Stany Zjed
noczone Am. Półn. zdobywają sobie pierwszeństwo. Dwie bogate 
fundacje naukowe Carnegiego i Kokkefellera przeznaczają 
środki pieniężne na ten cel.

Wydział ekonomiczny i historyczny Fundacji Carnegiego 
dla Pokoju Międzynarodowego w Stanach Zjednoczonych przy
stąpił bezpośrednio po wojnie do zorganizowania i subwencjo
nowania badań nad historją ekonomiczną i socjalną Wojny Świa
towej. Hislorja ta jest pomyślana jako szereg opracowań, tyczą
cych się wszelakich stosunków gospodarczych i społecznych 
główniejszych państw europejskich, zarówno biorących udział 
we wojnie, jak też i innych, które odczuły wpływ wojny świa
towej na swe stosunki społeczno - ekonomiczne. Ustalony plan 
monografij przewiduje między innemi opracowania rozwoju cen
1 płac w czasie Wielkiej Wojny. Częściowo są one wydzielone 
w osobne monografje, częścią mają być uwzględnione w łomach, 
traktujących o obszerniejszych działach lub całości życia spo
łeczno • gospodarczego danego kraju. Dwa opracowania, odno
szące się do Anglji i Francji już się okazały4). Obok nich prze- *)

*) S 1. H o s z o w s k i ,  Ceny we l.wowie w 16 i 17 wieku, Lwów 1928. 
Z drobniejszych opracowań : K i e d o r o w i c z  J e r z y ,  Ruch i wskaźnik 
cen na rynku warszawskim. Warszawa 1921. -— W i ś n i e w s k i  Jan,  
Indeksy cen hurtowych w Królestwie Polskiem 1894— 1903. Rocznik Bibljo- 
leki Wyższej Szkoły Handlowej, 1. III. Warszawa 1927. — I g n u I i u k A r- 
l e m j i s z ,  Rozwój cen w b. Królestwie Polskiem w okresie 1904 — 1913. 
j. w., 1. V. Warszawa 1928.

')  N. p. Niemcy, Wiochy, Holandja. Palrz niżej.
') Opracowanie cen w- Andaluzji dokonane zoslalo przez Amerykanina. 

Samych Sianów Zjednoczonych dotyczą: A. G. P e l e r s o n ,  Wlieal and 
corn prices received by producers in Virgiuia 1801 — 1928. Journal of Eco- 
nomic and Business Hislory. Vol. II, nr. 2, luty 1930. — American Kederalion 
of Labor, VA ages in Manufacluring Industries 1809— 1927. Washington 1928.— 
National Induslrial Conference Board, Wages in lhe United States 1914 — 1927. 
New York 1928. — National Induslrial Conference Board. The cosl of Liviug 
in lhe United Slales 1914 - 1927. New York 1928.

M Prace Bowlev‘a i Marcli a. Obacz wyżej.



widziane są, jako oddzielne opracowania cen i płac. dla Włoch 
przez P. Jannaccone a dla Niemiec przez W. Zimmermanna, dla 
Holandji przez H. W. Methorsta.

Polska będzie reprezentowana w powyższein wydawnictwie 
przez dwutomowe dzieło. W  tomie drugim przewidziane są roz
działy min. H. Gliwica, o stanie przemysłu i prof. Wł. Grab
skiego, o rolnictwie i finansach w czasie Wielkiej Wojny. Sprawa 
cen nie otrzymała osobnego miejsca, lecz będzie poruszona ubocz
nie w pracach wyżej wymienionych autorów').

Widzimy, że inicjatywa Fundacji Camegie’go należycie oce
niła znaczenie problemu cen i płac dla całości życia społecznego 
i ekonomicznego. Dzięki niej powstanie szereg nowych opraco
wań. których wyniki będą niewątpliwie dla historji cen bardzo 
ważne; albowiem będą się tyczyć okresu wielce ciekawego pod 
względem różnorodności i swoistości zjawisk w cenach, a zarazem 
posiadającego wcale obfite i dobre źródła, pozwalające na znacz
nie precyzyjniejszą ich obserwację i przedstawienie, aniżeli to 
kiedykolwiek dotąd było możliwe.

Najwymowniejszym wyrazem zainteresowania się historją 
cen jest poświęcanie niemal przez wszystkie istniejące czasopisma 
historyczno - gospodarcze sporo miejsca w swych rocznikach na 
artykuły i rozprawki z tego zakresu, a nawet organizowanie na 
swoich łamach odpowiednich ankiet. Ostatnio w „Annales d’hi- 
stoire economiąue et sociale" otworzono ankietę o problemie hi
storycznych cen, kierowaną przez prof. F. Simianda, w której 
wypowiedzieli się już prof. L. Febvre, H. Hauser, M. Bloch3). 
Druga, prowadzona tamże ankieta o prywatnych archiwach, 
przyniesie również niemały pożytek historji cen, przez wydo
bycie na jaw wartościowych dla jej badań źródeł.

Cechą charakterystyczną obecnego, raczej szerzej powojen
nego. okresu badań historycznych cen jest pełne zrozumienie 
zarówno ich potrzeby i znaczenia, jak też i konieczności odpo
wiedniej ich organizacji. Uznaje się dziś powszechnie, że historją 
cen ma pierwszorzędną wagę dla nauki, że trzeba ją opracować 
dla wszystkich krajów i wszystkich czasów. Jednakowoż tak sze
roko zakreślony postulat wymaga dla swej realizacji olbrzymiego

'l Wiadomość o lem zawdzięczam uprzejmości prof M. Ilandelsmanu 
-I Annales ,r. II. 1930, nr 7, 8.



nakładu pracy i wielkich kosztów materjalnych. Dla jego speł
nienia wogóle, lub spełnienia możliwie szybkiego jest rzeczą nie
odzowną zorganizować odpowiednio te badania i co ważniejsze, 
znaleść środki materjalne na ich prowadzenie. Stąd wysuwa się 
na czoło zagadnienie organizacji tych studjów. Zagadnienie to 
dotyczy organizacji współpracy na terenie międzynarodowym, 
oraz w obrębie każdego kraju z osobna.

Pierwsze kroki zostały już uczynione. Za inicjatywą Edwina 
Pr. Gaya, profesora Uniwersytetu w Harvard w Ameryce 
i Williama Beveridge’a, prezydenta „London School of Econo- 
mics“  w Anglji zawiązał się międzynarodowy Komitet naukowy 
złożony z delegatów szeregu państw, a pozostający pod prezesurą 
Prof. W. Beveridge'a. W  skład Komitetu weszli jako delegaci: 
dla Niemiec Dr. M. Elsas, dla Ameryki inicjator prof. E. Gay, 
dla Francji prof. H. Hauser, dla Austrji prof. A. P. Pribram, dla 
Anglji prof. W. Beveridge. W  Hiszpanji prace zaczęte przez Ame
rykanina E. J. Hamiltona '),mają być kontynuowane przez jego 
rodaków. Delegaci Komitetu mają za zadanie, każdy w swoim 
kraju pozyskać współpracowników, zebrać kompletne wiado
mości o źródłach i ułożyć plan prac. Chronologicznie badania 
mają objąć czas od XIII wieku aż do czasów najnowszych. 
W  maju 1930 r. Komitet odbył już pierwszą konferencję w Lon
dynie Pomyślano skutecznie również i o stronie finansowej 
przesięwzięcia. Dzięki zabiegom prof. E. Gaya na polecenie 
„Social Science Research Council of America" przyrzekła Fun
dacja Rockefeller'owska subwencjonować podejmywane badania 
przez lat pięć.

O znaczeniu tej organizacji dla rozwoju badań historycznych 
cen jest rzeczą zbędną rozwodzić się. Jest ono zupełnie oczywiste. 
Jednakowoż nasuwają się pewne uwagi krytyczne. Ogólny plan 
przewiduje wciągnięcie w zakres badań zbyt szczupłej ilości 
państw europejskich. Do tego zostały wzięte pod uwagę państwa, 
posiadające już jako tako opracowaną bistorję cen, a pominięto 
kraje, które żadnych zgoła opracowań z tej dziedziny nie posia
dają, lub tylko słabo zapoczątkowane. Byłoby tu bardziej uzasad
nione raczej postąpienie wręcz przeciwne. Uzyskanie wiadomości 
o rozwoju cen w krajach, w których jest on dotychczas dla nauki

') Vide przypisek 5 na itr. 58.



zupełnie nieznany, miałoby dla obrazu całości Europy znaczenie
0 wiele większe, niż pogłębienie znajomości tych faktów w kilku 
krajach. Lecz stańmy na najodpowiedniejszem tutaj stanowisku 
kompromisowem: obok pogłębienia badań w krajach zachodnio
europejskich. uzasadnionego najszybszym i najznaczniejszym 
rozwojem gospodarczym, oraz największą ilością i najwcześniej 
sięgających źródeł, trzeba koniecznie zdobyć wiadomości dla 
krajów Północy, Wschodu, a Irkże Południowego Wschodu 
Europy. (Kraje skandynawskie, bałtyckie. Polska. Rosja, Ru
mun ja. kraje bałkańskie). Postulat ten, o ile nie w całości, to 
przynajmniej w części winien być zaspokojony. Jak najobszer
niejsze rozprzestrzenienie lerytorjalne tych badań da korzyści 
dwojakie: dopiero wtedy obejmie całość Europy i może okazać 
nain w zjawiskach w dziedzinie cen odchylenia charakterystyczne 
dla pewnych tylko krajów, niedające się zaobserwować nigdzie 
indziej.

Powyższe uwagi nie są bynajmniej pierwszym głosem za 
wciągnięciem do planu badań możliwie wszystkich państw; takie 
samo żądanie rzucił już. wprawdzie w niedość zdecydowanej i wy
raźnej formie prof. L. Fehvre w swej ankiecie o problemie hi
storycznym cen1). Podnosi on z uznaniem zdobycie w ostatnich 
czasach opracowań dla dwóch krańcowych krajów. Hiszpanji
1 Polski ’ ). Miejmy więc nadzieję, że wyżej przedstawiony plan 
Komitetu ulegnie rewizji w kierunku zaznaczonych tu uzupełnień

Przedewszystkiem Polska powinna wejść w skład państw, 
przeznaczonych do rozwinięcia w nich badań historji cen, nie- 
tylko z przyczyn wyżej poruszonych, ale i z tego względu, żc 
praca na tern polu jest u nas już zapoczątkowana i wcale po
ważnie zorganizowana. Z całem zadowoleniem należy tu pod
kreślić. że polska nauka historji gospodarczej okazała się na tyle 
samodzielną i wyczuwającą powstawanie aktualności pewnych 
zagadnień, iż co do rozpoczęcia i zorganizowania tych badań 
w czasie powojennym dorównała w kroku, a nawet wyprzedziła 
Zachód. Dotyczy to również strony metodycznej tych badań.

Już. w r. 1918 profesor Uniwersytetu we Lwowie Dr. Fran
ciszek Bujak, w artykule o potrzebach historji gospodarczej 
w Polsce, ogłoszonym w I. tomie ,,Nauki Polskiej*1, podkreśla

M Annales... Nr. 5, r. II.. slyczeń 1930, sir. 79.
*1 Vide przypisek 5 na sir. 58 i 1 na sir. 59.



z całym naciskiem konieczność opracowania historji cen w Polsce. 
W  swojem Seminarjum Historji Społecznej i Gospodarczej zaini
cjował w następnych latach zbiorowe opracowanie cen w całej 
Polsce w 14 i 15 wieku., oraz lokalne opracowanie historji cen 
we Lwowie. Oba zadania zostały w przeważnej części zrealizo
wane. Odnośnie do cen w Polsce w 14 i 15 wieku, to materjał 
statystyczny został zebrany, pozostaje teraz opracować go i przy
gotować do druku. Jeśli chodzi o ceny we Lwowie, to część ich, 
odnosząca się do 16 i 17 wieku, została już w 1928 r. opubliko
wana '). druga zaś część, tycząca się 18, 19 i początków 20 wieku 
(do 1914 r.) znajduje się w opracowaniu i w niedalekiej przy
szłości będzie ogłoszona drukiem. Również i praca o cenach we 
Lwowie w 15 wieku jest na ukończeniu. W  len sposób w nieda
lekim czasie otrzymamy historję cen we Lwowie na długim obsza
rze od 15 wieku do wojny świalowej. Taki sam plan podjęto 
w stosunku do Krakowa; jest już opracowany wiek 16, w opra
cowaniu obecnie pozostaje wiek 17 i 18. co będzie ogłoszone ra
zem. Dalszy plan tych badań zoslał wytyczony przez Prof. Fr. 
Bujaka w przedmowie do pracy o cenach we Lwowie w 16 i 17 
wieku ’ ) Badania cen o charakterze lokalnym muszą objąć przy
najmniej główne centra gospodarcze Polski historycznej, t. j. 
obok Lwowa i Krakowa. Poznań. Warszawę. Wilno, Lublin 
i Gdańsk. Realizacja tak szerokiego planu wymaga użycia wielu 
ludzi i zależy głównie od środków materjalnych, to też będzie 
postępować naprzód tylko w miarę ich zdobywania. Badania 
muszą być prowadzone zbiorowo, ze względu na ogrom pracy, 
wynikający z konieczności możliwie wyczerpującego opracowa
nia statystycznego. Współpracownicy muszą postępować zgodnie 
według szczegółowo ustalonego planu i zbliżonych zasad meto
dycznych. W  ten sposób zoslał pojęty i jest przeprowadzany pro
gram tych opracowali u nas. Zupełnie te same naczelne punkty 
w swym planie wysuwa obecnie-międzynarodowy komitet jak 
zresztą i ogół zainteresowanych temi badaniami uczonych zachod
nio - europejskich i amerykańskich. Znaczne błędy popełnione 
w głośnych dziełach T. Rogersa i G. Avenela 'I ustaliły przeko-

'j Hoszowski o. c.
-I O. c. »lr. III — IV
'i T. R o g e r a ,  A luslory ot agriculture and pricea in Kngland froni 

the yenr aftor tlir Otford Parlianienl (12591 lo Ihe commenceinenl ot tlie ron-



lianie, że jeden człowiek tak olbrzymiego zadania, jak opraco
wanie historji cen dla całego państwa czy kraju nie może się 
podejmywać, a pożądany cel osiągnąć może tylko praca zbio
rowa. Jakich błędów uniknąć, a jakie korzyści osiągnąć można 
przy pracy zbiorowej, zorganizowanej, to temat rozważań ściśle 
metodycznej natury, który zamieizamy niżej przedstawić.

3. Me t o d a .  We wspomnianej ankiecie o problemie historji 
cen prof. I.. Febvre żąda, ażeby jedna, wspólna idea przyświecała 
badaniom, prowadzonym z tego zakresu we wszystkich krajach 
Europy. Dalsze swe już szczegółowe postulaty przedstawia w czte
rech punktach. Mianowicie należy :

1. Zebrać możliwie najwięcej ścisłych wiadomości i skontro
lowanych faktów z monogralij, nadających się do zużytkowania 
dla historji cen i ze źródeł dotąd niewykorzystanych.

2. Przeprowadzić pomiędzy doświadczonymi uczonymi dy
skusję na temat metod najlepszych i najekonomiczniejszych do 
zastosowania przy badaniu, grupowaniu i przedstawianiu uzy
skanego materjału źródłowego.

3. Porozumieć się co do zestawienia listy ntonografij regjo- 
nalnych, najwięcej użytecznych dla opracowania i najbardziej 
obfitujących w możliwe wskazówki.

4. Opublikować dla tego obszernego zagadnienia listę hipo
tez, nadających się do uprzedniego zbadania i do sprawdzenia 
przy pomocy indywidualnych doświadczeń każdego badacza.

Korzyści osiągalne z przeprowadzenia powyższych postula
tów są niezaprzeczone. Najwybitniejsze jednak znaczenie ma dy
skusja nad metodą. Strona metodyczna, dokładniej źródłowo - 
metodyczna .decyduje o wartości wyników pracy. Oparcie się na 
nieodpowiednich źródłach, zastosowanie niewłaściwych w danym 
wypadku, lub niedość precyzyjnych sposobów w opracowaniu 
statystycznem, spowodować może zgoła błędne lub znacznie od
chylające się od stanu rzeczywistego wyniki. O każdym zresztą 
wypadku stosowania statystyki w opracowaniu danego zagadnie
nia, wartość wyników zależy od poprawności użytej metody sta
tystycznej. Dlatego to w badaniach historji cen ma metoda tak 
ważne znaczenie.

linental war (1793), tomów 1 — VI, 1866— 1887. — G. d'A v e n e 1, Hisloire 
economiąue de ta proprićtć, des sBlnires, des denróes el de tous les priz en 
generał depuis l'an 1200 jusqu’a fan 1800. Tomów I — VI. 1894— 1924.



Już Ch. Seignobos w recenzji pierwszych tomów dzieła G. 
D’Avenela o cenach we Francji ’ ), w następstwie poczynionych 
zarzutów dochodzi do ostatecznego wniosku, że przedewszyst- 
kiem powinno się zebrać z historycznych źródeł, zbadanych kry
tycznie, dostateczną ilość faktów, któraby stwarzała odpowiedni 
materjał statystyczny dla obliczania średnich. To zaś nie może 
być dziełem jednego człowieka. W  tern ostatniem zdaniu, które 
jest do pewnego stopnia usprawiedliwieniem autora, mieści się 
suma zarzutów, odnoszących się do samej pracy. Konkluzja 
Seignobos'a była, można powiedzieć, rewolucyjną w dziedzinie 
omawianych badań. Dziś jest ona przyjęta i uznana powszechnie 
jako naczelna zasada. Zastosowanie jej widzimy w samej organi
zacji międzynarodowego Komitetu badań historji cen.

Żądanie zbiorowego prowadzenia badań, a przeciwstawianie 
się podejmywaniu ich przez jednego człowieka, kryje w sobie 
dwa postulaty natury metodycznej : lokalność i szczegółowość
badań.

4. B a d a n i a  l o k a l n e  są dziś powszechnie uznane za 
najodpowiedniejsze. Stanowisko to osiągnięto drogą krytyki 
opracowań, że tak powiemy —  lerytorjalnych, jakiemi są n. p. 
prace Rogers’a i D’Avenel’a. Podając obok siebie notowania cen 
z różnych miejscowości, nawet blisko położonych i traktując jc 
równomiernie, narażamy się na błędy, wynikające ze skupienia 
razem cen. pochodzących z różnych rynków. Im dalej w prze
szłość, tern rozprzestrzenienie terytorjalne rynków mniejsze, a ilość 
ich na określonym obszarze większa. Każdy z nich mógł podlegać 
odmiennej konjunkturze, co było zupełnie możliwe przy ówcze
snych niedołężnych środkach komunikacyjnych. Trzeba zatem 
traktować każdy rynek oddzielnie, a więc lokalnie.

Takie stanowisko przyjmuje też Prof. L. Febvre w swej 
ankiecie, gdzie na konkretnych przykładach wskazuje na możli
wości błędów, wynikających ze stosowania analogji pomiędzy 
sąsiedniemi terytoriami ’ ).

Słuszność założenia o lokalnym charakterze badań nie ulega 
wątpliwości, zwłaszcza, gdy obszerniejsze opracowania terytor
jalne nie podają zbyt wielkiej ilości faktów (notowań), lecz, jak

') Revuc criliquc dhisloire et de In lilteralure, t. XXI. 1896, itr. 106. 
al O. c.. tir. 70.



to najczęściej bywa, poprzestają na zebraniu paru ich dla każdej 
miejscowości na okres kilkuletni. Tem więcej nie można tu mówić 
u obliczaniu przeciętnych, byłoby to przestępstwem wobec naj- 
cjrmentarniejszej zasady statystycznej, dozwalającej tworzyć 
przeciętne tylko dla danych jednogatunkowych. Lecz ceny, po
chodzące z różnych miejscowości, mogą przedstawiać wpływ 
zgoła innych jakościowo lub ilościowo czynników.

Niemała obawa istnieje eo do pomieszania miar i wag. w któ
rych ceny są podane. Niebezpieczeństwo to wynika z chaotycz
nych stosunków, panujących w dziedzinie metrologicznej w cza
sach historycznych w całej Europie. Miary, ulegające częstym 
zmianom, nosząc zresztą jedną i tę samą nazwę, są w różnych 
miejscowościach odmienne co do swej wielkości. System podziału 
jednostek większych na niniejsze może być niejednokrotnie różny 
w dwu blisko siebie położonych miejscowościach. Błędy, będące 
następstwem zawiłych stosunków metrologicznych, grożą głów
nie badaniom terytorjalnyni, które spotykają się z wielką ilością 
przeróżnych miar, z lego powodu, że ustalenie dla nich wzajem
nego stosunku jest bardzo trudne i żmudne, a czasem wręcz nie
możliwe.

Na konkretny przykład takiego błędu wskazuje Frof. W. 
Beveridgc w swym artykule o „zbrodni statystycznej 17 wieku" ')• 
Mianowicie T. Rogcrs w swej pracy o cenach w Anglji, przedsta
wiając ceny zboża w Exeter, nie dostrzegł zmiany miary, w której 
notowano ceny zboża, jaka została dokonana w 1670 r. Źródła, 
stanowiące podstawę opracowania, nie informują bezpośrednio 
o tej zmianie, a swoją zewnętrzną stroną, t. j. charakterem za
pisek. sposobem ich prowadzenia nie nasuwają żadnych podej
rzeń. co do jakiejkolwiek zaszłej zmiany. Dokonane zmniejszenie 
miary spodowało zniżenie notowanej ceny zboża: w rezultacie
więc wedle przedstawienia T. Rogers'a mieliśmy do czynienia ze 
zniżką cen zboża. Tymczasem Frof. Heveridge. badając ceny 
w Exclcr. w drodze czysto statystycznych porównań, doszedł 
do stwierdzenia dokonanej zmiany miary zbożowej w 1670 r. 
Po oddaniu artykułu do druku prol II. Hall wskazał auto
rowi na trzy wiadomości źródłowe, pochodzące z innych zu
pełnie źródeł, które ostatecznie potwierdziły odkrycie Frof. Beve-

O. c.



ridge'u. Konkluzję melodyczną swej gmcy zawiera Prof. R. 
w dwu uwagach'): I) Należy unikać bezpośrednich porównań
cen z różnych miejsc, chyba, że identyczność miar i innych lokal
nych warunków została dostatecznie stwierdzona. 2| Z pożytkiem 
zużytkować można tylko materjał ułożony w tablice, zawierające 
ceny z wielu lal dla jednej miejscowości. Wtedy dopiero zdobywa 
się dostateczną podstawę dla obliczania średnich i wskaźników. 
W powyższych zdaniach zdecydowanie opowiada się za bada
niami lokalnemi.

Szczegółowe badania lokalne, przeprowadzone w dostatecz 
nej ilości miejscowości, mogą dopiero dać podstawę do synte
tycznych uogólnień dla większych terytorjów, krajów, czy państw 
Melodycznie jest to możliwe przez zastosowanie liczb indekso
wych. Jedynie dla czasów, które posiadają skąpy materjał źród
łowy. nie wystarczający dla badań lokalnych, należy z koniecz
ności zrobić wyjątek i zgodzić się na lerytorjalne ich opracowa
nie. Jednak zalecona tu jest wielka ostrożność i pamięć nn nie
zbyt wielką pewność wyników.

Szczegółowość badań z zakresu historji cen jest dziś drugą 
powszechnie uznaną i przyjętą zasadą. Dawna metoda opisowa, 
obchodząca się hez precyzyjnego opracowania statystycznego, 
jest stanowczo zarzucona. Wprowadzenie dokładnego i jak naj
obszerniejszego opracowania statystycznego wymaga zdobycia 
dostatecznej ilości faktów, a więc uwzględnienia jak największej 
ilości źródeł i jak najskuteczniejszego ich wyzyskania. Jak wi
dzimy. postulat szczegółowości badań, dotyczy zarówno zebrania 
i zanalizowania źródeł, jak i samego opracowania statystycznego 
materjałów.

5. Ź r ó d ł a .  Przyjmując schemat podziału źródeł do historji 
cen. dany przez Inama - Sleroegg a *). dzielimy je na urzędowe 
i prywatne. Krylerjum podziału stanowi charakter wiadomości 
o cenach, dostarczanych przez nie. Wśród źródeł urzędowych 
rozróżnia się: notowania cen, prowadzone przez urzędy. taksy 
czyli cenniki, wydawane przez władze, wreszcie pośrednie zesta
wienia cen z takich źródeł, jak taryfy celne, podatkowe i t. p. Do 
źródeł prywatnych wypadnie zaliczyć wszelkie notowania cen.

M O. c. sir. 528
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nie noszące charakteru urzędowego, jak notatki kronikarskie, ku
pieckie taryfy, różnego rodzaju rachunki osób prywatnych, in- 
stytucyj i jednostek prawno - publicznych, jeśli rachunki dotyczą 
ich działalności prawno - prywatnej.

Najwyższą wartość dla statystyki cen należy przyznać zgod
nie z luamą Sterncgg iem źródłom urzędowym, bo te podają ceny 
oparte na obserwacjach masowych, obejmujących ogół czynni
ków kształtujących ceny. Ceny ze źródeł prywatnych są najczę
ściej detajliczne, a zatem pozostające pod wpływem czynników 
indywidualnych. Tej ogólnie przyznawanej wartości źródłom 
urzędowym nie może podzielać jedna ich grupa, mianowicie taksy. 
Taksa bowiem nie stwierdza faktycznego stanu cen, gdyż jest 
wynikiem usiłowań wprowadzenia pewnego stanu, jest wyrazem 
polityki cen. Jeśliby jednak cel swój osiągnęła, to znaczy, jeśliby 
ceny po jej ogłoszeniu ustalały się naprawdę na poziomie w tak
sie oznaczonym, byłyby one najzupełniej wartościowym źródłem 
dla informacji o stanie cen w okresie po jej wydaniu. Chodzi więc
0 definitywne stwierdzenie lub też zanegowanie skuteczności taks. 
Jest to problem do dziś ostatecznie nie rozwiązany, wymagałby 
specjalnego, obszernego pod względem chronologicznym i tery- 
torjalnym studjum. Większość głosów ekonomistów i historyków 
gospodarczych odnosi się z pesymizmem do skuteczności inter
wencji władzy w dziedzinie cen przez taksy. Opracowania histo
ryczne cen często wskazują na dysproporcję między cenami ryn- 
kowemi a ustalonemi przez taksy l) , Nie znaczy to jednak, by 
można zupełnie negować ich wpływ na kształtowanie się ceny. 
Wpływ ten zależny jest od autorytetu i sprężystości danej władzy
1 od zewnętrznych warunków natury gospodarczej, a więc może 
.być w każdym wypadku inny. Stosunek między cennikiem a ceną 
rynkową, jak należy spodziewać się, był bardzo zmienny, przed
stawiał się on rozmaicie przy różnych towarach, w różnych śro
dowiskach i w różnych czasach. Zbadanie lego stosunku w jed
nym czy w kilku wypadkach nie dałoby podstawy do uogólnienia.

'{ N. p. w pracy o cenach we Lwowie w 16 i 17 stuleciu na 44 wypad
ków przeprowadzonych porównań obu todzajów cen dla miodu i wina otrzy
mano zgodność tylko w 11 wypadkach (25*/*) (o. c. sir. 37). W cytowanej 
pracy E. Hamiltona o cenach w Hiszpanji w 10 i 17 wieku na 21 cen rynko
wych 3 były zgodne z taksa, 7 niższych, a 11 wyższych. Niektóre z nich prze
wyższały cennik trzykrotnie (o. c. sir. 31).



Taksy mogą być traktowane jako jeden z czynników, oddziały
wujących na kształtowanie się ceny, a nigdy nie mogą być trak
towane jako źródło wiadomości o cenach na równi z notowaniami 
urzędowemi, czy prywałnemi.

Urzędowe notowania cen stanowią najbardziej wartościowy 
rodzaj źródła. Odnoszą się one do cen rynkowych, które władze 
zbierają do celów administracyjnych. Tu należy statystyka cen, 
prowadzona od 19 wieku przez biura statystyczne i publikowana 
w specjalnych wydawnictwach. Odnośnie do czasów wcześniej
szych ten rodzaj źródła stanowią wykazy cen, notowanych na 
targu, które stają się podstawą dla władz w ustanawianiu taksy. 
Wykazy te dotyczą głównie cen cerealjów, zwłaszcza zboża. Ceny 
cennikowe żywności są ustalane w zależności od bieżącej ceny 
zboża, dlatego też wiadomości o nich muszą być systematycznie 
i planowo gromadzone. Notowania są zbierane najczęściej z każ
dego tygodnia, lub miesiąca. Władze w wypadku zaobserwowania 
stałej zmiany cen zmieniały odpowiednio taksę. Sposób zbierania 
danych i prowadzenie tych wykazów jest w ogólnych swych za
sadach podobny w zachodnich krajach Europy. I u nas praw
dopodobnie wzorowano się na zagranicy, jednak sposób prakty
kowany u nas nie jest nam dokładnie znany. Na podstawie zna 
nych taks podwojewodzińskich, odnoszących się do Lwowa dla 
17 i 18 wieku, można tylko stwierdzić, że przed układaniem taksy 
zasięgano informacyj o cenach zboża. Pod koniec 18 wieku za
częto prowadzić księgi cen na rynku z wpisami jedno- lub dwu- 
tygodniowemi ')■

Tego rodzaju wykazy sięgają na zachodzie Europy czasów 
śerdniowiecza ■). Jako uznane za najbardziej wartościowe źródło, 
ze względu na charakter notowanych łani cen, jest przez histo
ryka cen skwapliwie poszukiwane, tembardziej, że te wykazy są 
chronologicznie rozległe, obejmujące po parę wieków, nadto dają 
matcrjał lokalny "). Lecz, niestety, odnoszą się one do jednego ro
dzaju towaru . t. j. zboża. Jest piekącą potrzebą przeprowadzić

M Księga Brzozowska. R u l k o w s k i  J. Klucz brzozowski biskupstwa 
przemyskiego, sir. 7 i nasi. Taksy Iwow-skie z końca IB wieku. Archiwum 
Aktów Grodzkich i Ziemskich. Castr. Icop., t. 688 — 610.

2t N. p Wykaz dla Kieler w Anglji zaczyna się od 1816, v. W. Ueve 
ridge, vide przypisek nr. M na sir. 58.

3t N. p. wykaz z Kieler obejmuje lala 1818 —■ 1820.



poszukiwania za lakierni serjami malerjałów w naszych archi
wach polskich. Należy się spodziewać dodatnich rezultatów dla 
czasów nowożytnych. Posiadane wiadomości co do zachowanych 
ksiąg, zawierających lego rodzaju wykazy odnoszą się do miast: 
Krakowa. Rzeszowa, Brzozowa, Nowego Sącza i Wojnicza '). 
Zdobycie takich ksiąg dla innych miejscowości i dla dłuższych 
okresów czasu, umożliwiłoby w dość krótkim czasie opracowanie 
historji cen zbóż w całej Polsce.

Trzecia kalegorja źródeł urzędowych, taryfy ceł, podatków, 
odgrywają rolę skromną. Trudno na ich podstawie badać zmiany 
ren, albowiem cena raz przyjęła dla celów podatkowych czy cel
nych obowiązuje dłuższy czas, minio, że faktycznie ceny ulegały 
mniejszym czy większym wahaniom. Stają się te ceny cenami 
Kzacunkowenii, mimo, że w momencie ich umieszczania w ta
ryfie były cenami realnemi, wzięlemi z rynku.

Wśród źródeł prywatnych, notowania kronikarskie posiadają 
wartość najmniejszą. Używane byi mogą jedynie w wypadkach, 
w których brak zupełny innych źródeł. Tak 11. p. opracowanie 
cen średniowiecznych u nas musiałoby z konieczności uwzględ
niać obok innych i lego rodzaju źródła.

Za to druga grupa źródeł prywatnych I. j. wszelkiego ro
dzaju rachunki przedstawiają, obok notowań urzędowych, war
tość najgłówniejszą. Wprawdzie dostarczają one notowań poje
dynczych, najczęściej detajlicznych, podając ceny kształtowane 
czynnikami indywidualnemi, lecz na ich podstawie drogą prze
ciętnych możemy odtworzyć typ ceny, noszącej na sobie piętno 
wpływu najróżnorodniejszych czynników, czyli czynników ogól
nych. Przy obliczaniu bowiem średnich danej masy zjawisk na
stępuje eliminacja wszelkich cech indywidualnych przypadko
wych, niejednokrotnie ze sobą sprzecznych, a pozostają zjawiska 
typowe. Notowania cen w rachunkach informują nas o cenach 
rynkowych, pozwalają nam dzisiaj na odtworzenie takiego źródła 
jak dawne, wyżej omawiane, wykazy urzędowe. Wykazy, które

') Na istnienie tych ksiąg dlu iniusl Rzeszowa, Brzozowa i Nowego Sącza 
zwrócił mi łaskawie uwagę prof. J. Rutkowski, zsi dla Wojniczu prof. Kr. 
Bujak. Kraków - patrz: Kalulog Archiwum m. Krakowa, 1. II., sir. 201 — 202. 
Rzeszów — Pęckowski. Dzieje miasta Rzeszowa, sir. 306: Brzozów — Rui- 
kawski. Klucz brzozowski biskupstwa przemyskiego w- XVIII wieku, sir. 7 
i dodatki; Nowy Sącz — odpis księgi w posiadaniu prof. .1. Rutkowskiego.



dawne władze sporządzały na podstawie ustnych informacyj, czer
panych z rynku, czyli za pośrednictwem pierwiastkowego zbie
rania danych o cenach i my wykonać możemy przy pomocy do
chowanych rachunków. Zachodzi jednak pewna różnica; my je
steśmy skrępowani zasobem źródeł historycznych, reprezentowa
nych przez te rachunki, podczas gdy twórcy ówczesnych wyka
zów. podobnie jak dzisiejsze biura statystyczne, mogli otrzymywać 
materjał, uważany przez nich za najodpowiedniejszy l. j. najlepiej 
oddający istotny poziom cen. Trudności ograniczały się do czysto 
technicznych.

Jeśli jednak dochowane księgi rachunkowe dostarczają obfi
tego materjału, można w jego opracowaniu zbliżyć się znacznie 
do ideału, który przedstawiają owe wykazy. Można wtedy 
uwzględniać notowania tylko z pewnych oznaczonych dni, ty
godni, czy miesięcy, można przyjmować notowania najczęstsze 
i t. p. Jednem słowem w metodzie opracowania naukowego mo- 
żnaby odtworzyć szczegółowo sposób poslępywania władzy kon
struującej wykaz urzędowy. Jednakowoż należałoby to czynić 
tylko wtedy, gdy konstrukcja owego wykazu jest właściwą i ce
lową, wedle kryterjów, dostarczanych przez dzisiejszą statystykę 
cen, to znaczy, gdy w swym rezultacie odtwarza przeciętny po
ziom cen w owych czasach. Na korzyść rachunków należy za
znaczyć, że one dostarczają nam wiadomości o cenach bardzo 
wielu towarów, czego o wykazach urzędowych nie można po
wiedzieć. Wśród ksiąg rachunkowych wybijają się na czoło ra
chunki instytucyj państwowych, komunalnych, prywatnych; 
z tych ostatnich najważniejsze rachunki dworów i folwarków, 
oraz kupców.

Wyniki badań historycznych cen zależą, jak z powyższych 
uwag należy wnioskować, od dostatecznie wielkiej ilości materjału 
uzyskiwanego z ksiąg rachunkowych lub od posiadania dobrych 
seryj wykazów urzędowych. To uzasadnia słuszność postulatu 
o szczegółowości badań, w odniesieniu do źródeł. Streszcza się on 
w tern, że źródła powinny być w możliwie jak największej ilości 
zgromadzone i najdokładniej wykorzystane. Główną wagę na
leży przywiązywać do urzędowych wykazów i ksiąg rachun
kowych, należy starać się o zdobycie długich chronologicznie 
seryj lego samego rodzaju źródeł, wtedy bowiem uzyskujemy 
jednowarlościowe ceny ze względu na sam ich charakter.



Omawiane źródła do historji cen dla czasów do 18 wieku 
włócznie są przechowywane w archiwach. Łatwość ich wyszu
kania zależy od stanu inwentaryzacji tych archiwów, repertorjów 
i katalogów drukowanych. Zupełnie inaczej przedstawia się 
sprawa, jeśli chodzi o źródła do 19 i 20 wieku. Druga połowa 
19 wieku posiada w Polsce coraz częstsze źródła drukowane 
w dziennikach i publikacjach statystycznych, ale niezawsze są 
one wystarczające. Trzeba je uzupełniać źródłami rękopiśmicn- 
nemi a odnośnie do I połowy XIX wieku skazanym się jest prawie 
że wyłącznie na te ostatnie. One zaś nie są zgromadzone w maga
zynach archiwów, lecz rozprószone po zbiorach wszelkiego ro
dzaju inslytucyj gospodarczych i osób prywatnych. Zatem ze
branie takich źródeł wymaga specjalnego sposobu postępywania.

Pouczającym przykładem metody, stosowanej do zbierania 
źródeł do historji cen 19 wieku jest metoda przedsięwzięta przez 
niuro Ekonomiki Rolniczej Departamentu Rolniczego Stanów 
Zjednoczonych Am. Półn. i przez Rolniczą Stację Doświadczalną 
Politechniki w Wirginji, o której informuje artykuł A. G. Peter- 
sona ').

Badania obejmywały ceny wytworów rolnych, otrzymywa
nych przez producentów. Otóż Departament Rolniczy zwrócił się 
do dyrekcyj banków i do korespondentów informujących o stanie 
zbiorów rolnych z prośbą o podanie z pośród swoich kljentów 
nazwisk tych farmerów i przedsiębiorców, którzy mogliby mieć 
stare rachunki, zawierające ceny produktów rolnych z przed 
1915 roku Ilość otrzymanych odpowiedzi wynosiła blisko 100“/„ 
wysianych zapytań, przyczein każda odpowiedź informowała 
o 3 — 5 osobach. Wówczas skierowano do tych osób ankietę, 
z zapylaniem, czy posiadają historyczne źródła do cen, jakiego 
rodzaju, i jaki z trzech niżej podanych sposobów wybierają dla 
celu uprzystępnienia ich Departamentowi Rolnictwa. Propono
wano: 1) Posiadacze źródeł skopjują daty cen na formularzach, 
które do tego celu będą iin przysłane; 2) nadeślą rękopisy źródło
we do Departamentu Rolnictwu do skopjowania, poczem otrzy
mają je z powrotem; 3) Departament wyśle swych reprezentan
tów, którzy na miejscu skopjują daty cen. W  kilku wypadkach, 
kiedy posiadano mało rachunków, lub dawano informacje z pa-

'I Vi«le przypisek 3 im  sir. ótt.



mięci wybrano pierwszy sposób. Parę osób wybrało drugi; dały 
cen wyekscerpowano a rękopisy zwrócono Największa ilość 
osób wybrała Irzeci sposób. Autor artykułu spędził 6 miesięcy na 
objazdach po całym Stanic* Wirginji. W  czasie podróży zebrał 
szereg nowych informacyj o osobach, posiadających poszukiwane 
źródła. Cały niemal zgromadzony malerjał pochodził z odwiedzin 
młynarzy, farmerów, kupców, nadto z dzienników lokalnych, 
dostępnych na miejscu, w redakcjach i bibljotekach. Zebrany 
materjał okazał się jakościowo i ilościowo zupełnie dostatecznym 
dla podejmywanych badań.

Również i u nas, w Polsce, zdobycie wystarczających ma- 
terjałów dla wieku 19 bez umiejętnie przeprowadzonej podobnej 
ankiety, wydaje się niemożliwe.

0. O p r a c o w a n i e  s t a t y s t y c z n e .  Szczegółowość1 ba
dań dotyczy również opracowania statystycznego, chodzi tu
0 precyzję metod, pozwalających na wydobycie z obfitej masy 
faktów jak największej ilości i jak najprawdziwszych wniosków. 
A metoda opracowania statystycznego ma pierwszorzędne zna
czenie, bo od niej zależy wartość otrzymanych rezultatów. Hi
storyk musi zapoznać się z metodami opracowań, stosowanemi 
w dzisiejszej statystyce cen, która rozporządzając możliwie naj
lepszym materjałem statystycznym, bo gromadzonym najczęściej 
do tego tylko celu. mogła stworzyć metody najbardziej precy
zyjne. Jednakowoż historyk nie przychodzi tu do wzorów golo
wych, które mógłby bezpośrednio do swoich badań przenosić
1 stosować. Musi je zmieniać, stosownie do innej struktury go
spodarczej badanego przez siebie okresu i odmiennych, znacznie 
skąpszych i niedoskonałych, źródeł. Przystosowanie metod dzi
siejszych do historji nie jest bynajmniej tak łatwe ;trzeba starać 
się i umieć pogodzić wymogi ściśle rzeczowe, teoretyczno - eko
nomiczne z brakami źródeł, a przytem trzeba być historykiem, 
t. zn. wczuć się, niejako wżyć się. w ówczesne środowisko. Nie
domagania źródeł nie pozwolą na przeprowadzenie wszystkich 
postulatów rzeczowych, lecz trzeba się z tern pogodzić. Zdarza się 
jednak, że źródła porywając za sobą słabo panującego nad za
gadnieniem badacza, same niejako wytyczają linje i metodę opra
cowania z ujmą dla uwzględnienia postulatów rzeczowych. Naj
częściej zachodzi to przy doborze listy towarów, uwzględnianych 
w opracowaniu. Pomija się ich znaczenie gospodarcze, a kieruje
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obfitością źródeł. Trzeba być tu umiarkowanym w stosunku do 
jednej jak i drugiej strony, jakkolwiek Iralna „miara" jest dość 
trudna do utrzymania.

Ilość towarów, występujących w źródłach, u zasługujących 
na uwzględnienie jest następnie ograniczona przez niedającą się 
zużytkować formę notowania. Trzeba bowiem pamiętać o za
sadzie, że wartość dla odtwarzania ruchu cen mają notowania 
o określonej jakości, wadze lub mierze towaru, i ściśle podanej 
cenie pieniężnej. Co się tyczy jakości towaru, to ona da się naj
częściej tylko w przybliżeniu oznaczyć. Jedne towary nie zmie
niają swojej jakości, jako jednogalunkowe, inne występują 
w wielu gatunkach; w tym ostatnim wypadku należałoby mieć 
wskazówki, o jaki gatunek w danym wypadku chodzi 

4 , r ' ' Co do podania miary i wagi. to rzadko zdarza się, aby ilość
v< (•  towaru była wyrażana stale w jednym rodzaju miary. Musi zajść
. 1 f  różnica bodaj przy cenie delajlicznej i hurtowej. Nadto dczorga-

' nizacja w dziedzinie metrologicznej, panująca wszędzie w prze
szłości, powodowała istnienie nieraz kilku rodzajów równorzęd
nych systemów miar. Stąd konieczność poznania i rozwiązania 
ich wzajemnej relacji, by można było sprowadzić ilości towaru 
do jednej miary. Często ustalenie lelacji jest niemożliwe, czasami 
daje się rozwiązać tylko w przybliżeniu. Łatwo więc o błędy. 
Aby ich nie popełniać, trzeba być bardzo ostrożnym. Raczej na
leży zaniechać sprowadzania do wspólnej miary lam, gdzie re
lacja nie jest dostatecznie znana. Bo, jeżeli wprowadzimy do 
szeregu niewłaściwe ceny, skutkiem mylnego przeliczania miar. 
otrzymujemy fałszywy obraz ich rozwoju. Zatem jest wskazane 
pozostawić obok siebie dwa czy więcej szeregów cen, podawanych 
w różnych miarach. Wprawdzie trudność śledzenia rozwoju bę
dzie większa, ale osiągnięte wnioski pewniejsze. Należy również, za
niechać sprowadzania do wspólnej miary cen detajlicznych i hur
towych, jako różniących się ze sobą*). Możuaby to czynić bez
piecznie jedynie w wypadku, w którym różnica pomiędzy ceną 
hurtową a detaliczną jest stałą, a więc może być uwzględnioną 
w przeliczaniu. Przeliczanie to jest jednak wskazane, kiedy kon
struuje się indeksy, przy których konieczna jest ciągłość lat po
siadających notowania cen.

‘) Porów nuj K  P o p e l k a  c. o. sir. IftH.



Źródłu podają ceny w kursującym pieniądzu, a więc ceny 
nominalne. Ponieważ wartość nominalna pieniądza podlega zmia
nom pod wpływem czynników, działających tylko po stronie pie
niądza, nie jest odpowiednim miernikiem zmian cen. Od miernika 
żądamy stałości; dlatego też odpowiedniejszym miernikiem będzie 
kruszec, złoto lub srebro. A zatem ceny nominalne trzeba prze
liczać na ceny faktyczne — w ilości kruszcu. Rodzą się nowe trud
ności. Czy do lego celu wybierać złoto czy srebro. Jeśli mamy do 
czynienia z monomelalizmem — odpowiedź łatwa. Trudniejsze 
rozstrzygnięcie, jeśli obowiązującym systemem jest bimetalizm. 
Tutaj przychodzi nam z pomocą znana z nauki ekonomji zasada, 
oparta na obserwacji faktycznych stosunków, a głosząca, że kraje 
bimelaliczne mają w rzeczywistości monometalizm, bo jeden kru
szec zyskuje przewagę nad drugim. Zwycięskim okazuje się ten, 
który w danych stosunkach gospodarczych odgrywa poważniejszą 
rolę. Ten właśnie winien być w\ brany dla przedstawienia cen 
faktycznych. Wreszcie wcale łatwem, a wielce pożytecznem jest 
wyjście z sytuacji przez |>odawanie cen w złocie i w srebrze. 
Lecz jeszcze nie wszystkie trudności usunięte. Trzeba z kolei 
ustalić dla pieniądza, w którym ceny nominalne są wyrażone, 
równowartość w kruszcu. Łatwo to uczynić dla pieniądza |iełno- 
wartościowego. Jeśli kursuje pieniądz podwarlościowy. trzeba 
znać jego kurs w innym pieniądzu pełnowartościowym lub wprost 
w kruszcu. W  historji często mamy do czynienia z monetą pod- 
wartościową. a kurs jej. zmieniający się z roku na rok lub nawet 
w ciągu roku trzeba uzyskiwać ze źródeł historycznych. Nie 
zawsze wiadomości są zadowalające, trzeba posługiwać się inter
polacjami, co obniża pewność wyników.

Obserwację zjawisk cen i porównania dokonywuje się przy 
pomocy cyfr przeciętnych, wskaźników i indeksów. Nie wystar
cza już sposób przedstawienia, dawniej stosowany, opisowy. 
Trzeba sięgnąć do metod naukowych, które się mnożą i udosko
nalają szybko wraz z rozwojem nauki statystyki1).

’ I G. U. Y u I e : Wstęp do leorji slalyslyki z II. wyd. angielskiego, tłum. 
Z. Limanowski. Warszawa 1921. — A, L. B o w | e y : Klemenls de slalisliąue. 
Ilum. z V. wyd. angielskiego. Paris 1929. — Kr.  C. M i l l s :  Slalislical 
Melin.ds applied lo econoinic* and business. New York 1924. — F r, C. 
M i l l s  and I). U I) iv  c n |> u r I : A Manuał of prubleins and lables in 
slalislics willi notes on slalislical procedurę. New York 1925. — (i. H a b e r 
l e r :  Des Sinn der Indeszahlen. Tiibingen 1927.



Z pośród sposobów obliczania cen przeciętnych nadają się 
do stosowania w badaniach historycznych cen średnie: arytme
tyczna, modalna i mediana. Wybór uzależniony jest od charak
teru notowań cen, oraz ich rozmieszczenia wewnątrz pojedyn
czych okresów czasu, n. p. tygodni, miesięcy, kwartałów, lat.

Najczęściej stosowana jest średnia arytmetyczna, zarówno 
prosta jak i złożona. Możnaby za wzorem współczesnej slaly- 

| I 1 styki cen stosować i średnią arytmetyczną ważoną, gdzie wagę 
• stanowi ilość sprzedawanego czy kupowanego towaru. Nie zawsze 

1 jednak tę wagę możemy otrzymać Jest ona w ostatnich czasach 
stosowana przy obliczaniu cen przeciętnych dla większego tery- 
torjum, z tern, że wagę stanowi wysokość produkcji czy zbioru, 
mniejszych jednostek terytorjalnych. składających się na całość 
badanego lerytorjum ’ ).

Wskaźniki i indeksy zdobyły sobie już prawo obywatelstwa 
w badaniach historycznych cen. Są to liczby stosunkowe, abstrak
cyjne. służące do przedstawiania zmian rozwoju cen. Wskaźnik 
stosuje się przy badaniu cen jednego towaru w ich rozwoju, pod
czas gdy indeksy mają nam obrazować ogólne poziomy cen i ich 
zmiany.

Konstrukcja indeksu wymaga wielkiej precyzji, a może być 
podejmywana, kiedy materjał statystyczny jest dostatecznie ob
fity. Najczęściej stosuje się indeksy, w których wagę stanowić 
może wielkość obrotu danym towarem, wielkość produkcji sto
sunek jego do innych towarów w ogólnych kosztach utrzymania 
Rozróżnia się indeksy arytmetyczne i geometryczne. Konstrukcja 
indeksów musi być czyniona z ciągłą uwagą na cel, jakiemu dany 
indeks ma służyć. Jest on narzędziem, służącym do do osiągnięcia 
wytkniętego celu, musi zatem być sporządzony odpowiednio do 
swej pracy, do swego zadania, jaki ma spełnić.

Dzisiejsze opracowania, operujące wskaźnikami, indeksami 
posługują się djagramami linjowemi. które unaoczniają rezultaty 
zawarte w indeksach. Jest to najodpowiedniejszy środek dydak
tyczny. ale i dla samego badacza są one bardzo pożyteczne. Mimo 
najdalej posuniętej orjentacji w zestawieniach cyfrowych, w ta
blicach statystycznych, wiele chaiakterystycznych cech rozwoju 
ceny uchwyci on dopiero po graficznem ich przedstawieniu.

1) Przykład w pracy A. G. P e l e n o n a ,  o. c.



Co do metod konstrukcji diagramów, to dla przedstawienia 
ewolucji, gdzie każda wielkość nie wyrasta od stałego poziomu 
tylko zależna jest od poprzedniej, najbardziej odpowiada po 
działka logarytmiczna. Jest ona często stosowana w spółczesnej 
statystyce cen, wchodzi również w użycie w historji cen1).

Uwagi powyższe dotyczą najgłówniejszych zagadnień z me
tody badań historycznych cen. Starałem się tylko wskazać i scha
rakteryzować je, nie wdając się dla braku miejsca w ich rozbiór 
i uzasadnianie. Pominięte zostały liczne zagadnienia metodyczne, 
drugorzędne, o poważnem znaczeniu praktycznem, przy prowa
dzeniu tego rodzaju badań. Trafn-.* ich rozwiązanie, oparte na do 
świadczeniu, pozwala uniknąć szeregu błędów, zaoszczędzić wiele 
czasu i trudu. Szczegółowych informacyj, odnośnie do obu rodza
jów zagadnień metodycznych szukać należy w pracach historycz 
nych o cenach, które im ze względu na ich niezmierne znaczenie, 
wiele poświęcają miejsca.

Opis stosowanych metod winien być w każdem opracowaniu 
jak najdokładniejszy ze względu na silną zależność wartości w\ - 
ników od poprawności zastosowanych metod.

Szczegółowe opracowanie statystyczne daje dopiero podstawę 
do wyciągnięcia i udowadniania wniosków. Pomocne tu są wiado
mości z literatury czy ze źródeł, odnoszące się do konjunktury 
gospodarczej. Jeśli chodzi o literaturę, dostarczają ich mouografje 
lokalne i opracowania klęsk elementarnych, wojen, systemów po
datkowych, polityki ekonomicznej i t. p. Widzimy zatem, że ra
cjonalny postęp badań nad historją cen uzależniony jest nietylko 
od rozwoju badań nad historją pieniądza, miar i wag, ale też od 
od opracowań klęsk elementarnych, monografij lokalnych, nic 
wymieniając innych, o znaczeniu mniejszem. Zjawiska gospo
darcze, składające się na całość życia gospodarczego tak wza
jemnie się zazębiają, że zbadanie, poznanie jednego z nich bez 
znajomości innych staje się trudne, nie dość dokładne.

Historją cen jest polem, gdzie stykają się ze sobą zaintere
sowania historyka, ekonomisty i statystyka. Wyświadczają oni 
sobie wzajemnie usługi, posuwając badania naprzód. Jednakowoż 
wydaje się dla tych badań rzeczą najkorzystniejszą, gdy jeden 
badacz łączy w sobie wszystkie trzy umiejętności i zainteresowa 
nia. A łączyć je winien właśnie historyk gospodarczy.

*) W  pracach Notz'a i Hoszowskiego.
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BADANIA KLĘSK ELEMENTARNYCH.
(METODA I ZNACZENIE)

T r »  < <■ : OpracowMiiii, sir. 7V. — Źródła. sir. H2. -  Kronika, sir. IM —
Opis. sir. H5. — Znarzrnie, sir. HA.

I)Ia dwóch dziedzin nauki zdaje się hyc dziś nieodzowne 
opracowanie klęsk elementarnych : 1 ) dla hislorji, a w szczegól
ności historji gospodarczej. 21 dla geografji. ściślej dla nauk 
związanych z badaniem klimatu w przeszłości. Klęski elemen- 
larne można podzielić na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie 
na klęski ściśle związane z warunkami almosferycznemi i le, 
które w tym bezpośrednim związku z niemi nie stoją. Jeżeli hi- 
sioryka interesują obie ich grupy, to geografa przede wszyslkiem 
pierwsza. W  niniejszym artykule chcemy się zająć metodą i zna
czeniem opracowania klęsk przedewszystkiem z punktu widzenia 
historji gospodarczej.

O p r a c o w a n i a .  Opracowania dotychczasowe łych za
gadnień. szczególnie w Polsce, nie mogą bvć wystarczające. Nie 
obejmują one bowiem ich całości, choćby przynajmniej w pew
nym okresie czasu, ale są to opracowania cząstkowe, dotyczące 
jedynie niektórych z nich. oparte na stosunkowo szczupłej ilości 
inulerjałów i dlatego nawet w tym zakresie, w jakim są opraco
wane. nic dają one ich należytego obrazu. Nie mogą one lem- 
hardziej wystarczać, żc wykonywali je przeważnie nic historycy, 
którzy mieli odmienne zainteresowania w tym względzie i opra
cowania swe przystosowywali do swych specjalnych potrzeb 
naukowych.

Niżej podane zestawienie ważniejszych opracowań z zakresu 
klęsk elementarnych wskazuje na to. co u nas na tein polu zro
biono. W r. 1817 ukazała się w Bocznikach Tow. Warszawskiego



80 (2)

Przyj. Nauk (XI : I — 2581 Jana Lerneta „Rozprawa o morze".
Jesl ona opracowana z punktu widzenia medycyny, w której j
autor dużo miejsca poświęcił zagadnieniom natury samego moru, 
jego objawom, środkom zaradczym, w czem nie ograniczył się i
jedynie do źródeł i literatury polskiej, ale korzystał przytem i z lite- >
ratury zagranicznej. Podał on również zestawienie w porządku 
chronologicznym wypadków moru, przyczem nie obeszło się bez 
błędów i nieścisłego interpretowania źródeł. Do tej dziedziny od
nosi się także cztero-lomowe dzieło Ludwika Gąsiorowskiego p. t.
Zbiór wiadomości do historji sztuki lekarskiej w Polsce od czasów 
najdawniejszych aż do najnowszych. Poznań 1839, 1853, 1854.
1855 Są tu nagromadzone przedewszystkiem wiadomości do dzie 
jów ludzi, którzy się nią zajmowali, piśmiennictwa z zakresu nauk 
lekarskich, następnie objawów zarazy i zabiegów przeciwko niej 
stosowanym. Podane przy poszczególnych okresach dziejów me
dycyny wiadomości o zarazach i głodach nie wyczerpują ma- 
terjału i nie są metodycznie i krytycznie opracowane. Autor po
daje je często błędnie ze źródeł pochodnych. O zarazach napisał 
także pracę Fr. Giedroyć p. t. Mór w Polsce, wyd. w Warszawie 
r. 1899. Napisana przez lekarza ma ona podobny, jak poprzednie, 
charakter i nie jest ona również pozbawiona tych samych błę- !
dów, co i poprzednie. Wszyscy ci autorowie nie zwrócili uwagi |
na bliższe określenie czasu trwania zarazy i jej zasięgu tery- 
torjalnego.

Niedawno ukazała się praca o morze Ł. Charewiczowej p. t.
„Klęski zaraz w dawnym Lwowie" (Bibljoteka lwowska 28), 
w której autorka omówiła zarazy w mieście Lwowie panujące, I
zwracając uwagę na stronę obyczajowo - kulturalną. Z pokrewnej 
dziedziny możnaby tu jeszcze wymienić L. Wachholza, Szpitale 
krakowskie, t. I. (Bibljoteka krakowska, nr. 59, Kraków 1921), 
których dzieje przcdslawił autor od wieku XIII— XIX, i J. Lachsa,
Kronikę lekarzy krakowskich do końca XVI wieku (Archiwum 
do dziejów literatury i oświaty w Polsce. T. XII. Kraków 1910) 
i XVII wieku (Poznańskie Tow. Przyj. Nauk, Poznań 19291.

Z obcych opracowań należałoby, prócz ogólnych zarysów 
historji medycyny, wymienić Richtera, Istorija inediciny w Rossii,
1. I —  III, Moskwa 1814, 1820, —  Lerscha, Geschichte der Pest- 
cpidemien in Russland von der Griindung des Reiches bis auf 
die Gegenwart (Abhandl. der Geschichte der Medizin, H. XVIII, j



Dreslau 19061, — Slickera, Abhandlungen aus der Seuchenge- 
Kchichte und Seuchenlehre, t. I„  cz. 1, 2, II, Giessen 1908, 1910, 
1912, dzieło oparte na bardzo obfitej literaturze światowej.

Liczne są materjaty do poszczególnych grup klęsk. Materjaty 
do klęsk elementarnych w Polsce zestawiła M. Polaczkówna na 
podstawie Historji Długosza i Monumenta Poloniae Historica 
w pracy „Wahania klimatyczne w Polsce w wiekach średnich" 
(Prace geograficzne, wydawane przez Prof. E. Romera, zesz. V, 
1 — 64), przyczem autorka położyła nacisk na zjawiska związane 
z warunkami atmosferycznemi, które przedewszystkiem ją inte
resowały w badaniach klimatu. W  podobnego rodzaju opraco
waniu „O kolebanijach klimata europejskoj Rossii w istoricze- 
skuju epochu“ (Ziemlewiedienije 1907, III —  IV: 58— 162, Mo
skwa) Bogoljepow dał również zestawienie materjałów źródło
wych przez niego zużytkowanych, dotyczących przeważnie wa
runków atmosferycznych i z niemi związanego stanu urodzajów. 
W  niemieckiej literaturze istnieje praca Fritza Curschmanna p. t. 
Hungersnóte im Mittelalter, Leipzig 1900, traktująca o nich w la
lach 709— 1317 przedewszystkiem na terylorjum Niemiec, cho
ciaż autor podał wiadomości także odnoszące się i do innych 
państw. Praca ta składa się z dwóch zasadniczych części, z opra
cowania i kroniki, czyli zestawienia materjałów źródłowych, do
tyczących nieurodzajów, głodów, warunków klimatycznych, zaraz 
i zasługuje na uwagę przedewszystkiem ze względu na odmienny 
charakter opracowania od powyższych. Ujęta ona jest metodą 
historyczną z punktu widzenia społeczno - gospodarczego. Mo- 
żnaby tu wreszcie wymienić Ludwika Torfsa „Fastes des cala- 
mitćs publiąues survenues dans les Pays - Bas et particulierment 
en Belgique, depuis les temps les plus reculćs jusqu'a nos jours 
(Paris 1862). Niektóre z wyżej przytoczonych prac i inne z za
kresu zagadnień klimatu w przeszłości omówił w cennej i bardzo 
ciekawej rozprawie „Zagadnienie klimatu w czasach historycz
nych" (Przegląd geograficzny, 1922 (111) : 18 —  42) prof. Sem
kowicz.

W  Polsce nie poświęcono dotychczas w opracowaniach uwagi 
dwom innego rodzaju klęskom, o charakterze bardziej lokalnym, 
a mianowicie zniszczeniom wojennym i pożarom. Nie będzie 
wiele zagadnień gospodarczych mogło być należycie zrozumia
nych, dopóki nie będą uwzględnione i te kategorje klęsk.



Ź r ó d ł a .  Źródła, w których należy szukać wiadomości 
o klęskach elementarnych, można podzielić na trzy zasadnicze 
grupy : 1 ) roczniki, kroniki, zwłaszcza dla średniowiecza, czyli
lak zwane źródła opisowe, 2 ) akty. dokumenty i t. p., 3) mono- 
grafje miejscowości, o ile są oparte na miejscowym inaterjalc 
archiwalnym. Umysł historyka musi być specjalnie krytycznie 
nastawiony w stosunku do pierwszej grupy źródeł, a znajomość 
stosunku autora do podawanych przez niego wiadomości musi 
hyć tu daleko posunięta. Przy rozpatrywaniu ich wysuwa się na 
czoło pytanie, o ile autor był czasowo i przestrzennie (miejscowo) 
zbliżony do opisywanych zjawisk, czy był bezpośrednim obser
watorem, czy dowiadywał się o nich współcześnie od bezpośred
nich obserwatorów, czy znacznie później z tradycji, czy też po
dawał je wedle pewnych przekazów źródłowych i o ile był on 
ohjeklywny w przedstawianiu tego rodzaju faktów.

Często w źródłach historycznych są te same fakty odmiennie 
przedstawiane. Przyczynił tej rozbieżności może być między in- 
nemi także tendencja u autora do przejaskrawiania lub ich nie
doceniania, tkwiąca w jego naturze i braku zmysłu krytycznego 
lub leż fałszywe ich przedstawianie, wynikające z błędnego zro
zumienia lub niekrytycznego wykorzystania źródeł, czy leż 
wreszcie nieścisłe i niedokładne ich streszczanie. Kilku czy 
kilkunastu źródłom, jednakowo przedstawiającym pewien 
fakt. bynajmniej nie można przypisywać przewagi nawet 
w stosunku do jednego źródła, przedstawiającego len fakt od
miennie jeżeli wpierw nie będzie ustalony ich stosunek wza
jemny do siebie. Bez zdania sobie sprawy z lego stosunku wza
jemnego poszczególnych źródeł trudno pokusić się o krytyczne 
ujęcie tego zagadnienia.

Druga grupa źródeł, zazwyczaj niezależnych od motywów 
subjektywnych w przedstawianiu faktów, nie czyni pod tym 
względem tych trudności. Musi się jednak i je krytycznie oceniać 
i badać intencje, w jakich one powstawały.

Trzecia kalegorja źródeł, które nie są właściwemi źródłami, 
ale opracowaniami, to monografje poszczególnych iniasl, wsi 
lub pewhych terytorjów. Są one ważne dla naszego opraco
wania o tyle, o ile są oparte na inaterjalc niedrukowanym. 
zwłaszcza trudno dostępnym, a są leni pożyteczniejsze, im do
kładniej cytują swoje źródła.



Wiadomości zawarte w źródłach występują w najrozmaitszej 
formie. Są to zazwyczaj, zwłaszcza dla średniowiecza, krótkie, 
luźne zapiski, których charakter i znaczenie zależy w pierwszym 
rzędzie od stosunku autora do danego zjawiska, następnie od ich 
rodzaju i siły, z jaką one występowały. Ta ich lakoniczność 
utrudnia bardzo często określenie pod względem trwania czasu 
tych zjawisk i ich zasięgu terytorjalnego. co jest zasadniczym po
stulatem przy lego rodzaju opracowaniu. Trudność ta występuje 
zwłaszcza lam. gdzie są one sporadyczne lub w szczupłej ilości. 
Ażeby zdać sobie sprawę, w jakim czasie, nu jakiem terytorjum. 
trwała dana klęska, musi być tych wiadomości dużo, możliwie 
jak najwięcej, zebranych ze źródeł o różnym charakterze, bo 
wtedy będzie większa możność zrealizowania powyższego postu
latu i stwierdzenia stopnia, w jakim one dotykały poszczególne 
terylorja. Tern lepiej dałoby się to uskutecznić, gdyby zaobserwo
wania tych zjawisk pochodziły z różnych porozrzucanych miej
scowości w wypadkach, w których przestrzennie wykraczają one 
poza teren jednej miejscowości. Trudno jest uczynić zadość cał
kowicie temu żądaniu, zwłaszcza dla czasów średniowiecznych; 
nie mniej jednak należy na to położyć nacisk i uwzględnić to 
w możliwie największym stopniu.

Wiadomości, przy których niema dokładnie oznaczonych 
dwóch czynników, a mianowicie czasu i terenu, powinny być 
z wielką ostrożnością interpretowane. Zdarza się bowiem, że 
rocznikarz, czy kronikarz, umieszczający zazwyczaj fakty w po
rządku chronologicznym odrębnie dla każdego roku, odstępuje 
od tej zasady i opisując pewne zdarzenia, przekracza ze względu 
na ich ciągłość ramy jednego roku. nie zaznaczając lego. W ta
kich okolicznościach podane wiadomości o klęskach elementar
nych. nawiązane do nich pod względem czasu ich trwania za
zwyczaj słowami ..pod len czas", „w tym czasie". ..około tego 
czasu" i t. p.. muszą podlec dokładnemu rozpatrzeniu.

Tak pojęte opracowanie, odnoszące się do długiego okresu 
czasu, uwzględniające klęski elementarne w najszerszein znacze
niu, przechodzi, można powiedzieć, siły jednego człowieka. 
Współpraca, która miałaby charakter pomocniczy, ograniczający 
się jedynie do zbierania materjałów ze źródeł, jest tu pożądana, 
ale wartość jej zależy od sumienności współpracowników i zro
zumienia przez nich ważności opracowywanego zagadnienia.
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Opracowanie klęsk powinno się składać z dwóch zasadni
czych części: 1 ) z krytycznie opracowanych malcrjałów. czyli 
t. zw. kroniki i 2 ) opisu.

K r o n i k a .  Materjały źródłowe powinny być zestawione 
chronologicznie poszczególnemi rodzajami klęsk. Osobny zatem 
rozdział stanowią nieurodzaje i głody, pozostające w związku 
z niekorzystnemi warunkami atmosferycznemi, o charakterze 
ogólniejszym, osobny klęski o bardziej lokalnem znaczeniu, takie 
jak powodzie ( w wypadku, gdy nie pociągają za sobą powszech
nego nieurodzaju, a dotyczą jedynie zniszczeń terenów nad rze
kami położonych), gradobicia, szarańcza i I. p. możnaby je 
również potraktować razem jako klęski rolnicze, osobne rozdziały 
powinny być poświęcone zarazom, osobne zniszczeniom wojen 
nym i wreszcie pożarom.

Jest pożądanem, aby badania obejmowały większe przestrze
nie, conajmniej obszar całego lerytorjum narodowego lub pań
stwowego. Przy zachowaniu układu chronologicznego należy za
stosować podział na dzielnice historyczne, dla których byłyby 
zestawione osobno wiadomości o klęskach. A więc w wypadku 
opracowania ziem polskich, odrębną dla siebie całość stanowiłaby 
Wielkopolska, Małopolska, Litwa, Śląsk, w których obrębie rów
nież byłoby pożądanem uwzględnienie dalszego podziału lery- 
lorjalnego (województwa, ziemie). Tam, gdzie byłyby trudności 
w rozdzielaniu pewnych wiadomości, powinno się je cytować 
w jednem miejscu, a w innych dawać odsyłacze.

Przy grupowaniu faktów w każdorocznym czasokresie 
według takiego porządku chodzi o stronę praktyczną korzystania 
z nich. W związku z takim podziałem nasuwa się kweslja umiesz
czania wiadomości o charakterze ogólnym. Otóż możnaby je 
umieszczać na początku każdego roku, czy leż poszczególnych 
dzielnic historycznych, zależnie od charakteru tych wiadomości, 
jako ogólną charakterystykę zjawisk, niżej dokładniej okre
ślonych.

Takie wiadomości ogólne nastręczają niekiedy dużo trudno
ści w rozróżnieniu ich charakteru w wypadkach, kiedy niema 
podanego terytorjum, do jakiego należy je odnieść. W  wypad
kach takich powinno się dokładnie badać ich pochodzenie, albo
wiem mogą one pochodzić z obcych źródeł i wcale nie dotyczyć 
Polski. Jeżeli zaś da się stwierdzić, że są one wynikiem sposlrze-



żeń w obrębie granic Polski, to należy wniknąć w to, o ile ta 
ogólna charakterystyka zjawisk mogłaby wyjść poza obręb ści
ślejszego terenu, na którym autor danego źródła przebywał; na
leży wgłębić się w warunki, w jakich wiadomość powstawała, 
ażeby zrozumieć przyczyny niejasnego i ogólnikowego podawania 
przez niego swoich spostrzeżeń. W tym wypadku czynnikiem po
mocniczym będzie dokładne poznanie źródła i jego autora.

Wiadomości do jednego zdarzenia jest niekiedy obfita ilość, 
a więc trzeba w takim wypadku, jak już wyżej wspomniano, 
przeprowadzić ich krytyczną ocenę, które są właściwemi źród
łami, a które tylko ich kompilacjami. Współczesne, niezależne 
i najwcześniejsze źródła, powinny być cytowane w kronice. 
Zdarza się jednak często, że późniejsi pisarze dalej posuwali opis 
pewnych faktów, mając do dyspozycji zazwyczaj inne źródła; 
dodatki te i bliższe ich określenia powinny również być uwzględ
nione w formie krótkiej i jasnej, jako uzupełnienia pierwszych 
wiadomości. Trzeba jednak w takich wypadkach sumiennie 
badać, co może być w tych uzupełnieniach faktem realnym, a co 
tylko wymysłem i wyolbrzymieniem danego zjawiska, osnułem 
na subjektywnej wyobraźni pisarza, nie krępowanej zasadami 
krytycyzmu.

To byłyby mniej więcej ważniejsze uwagi, które się nasu
wają przy opracowaniu materjałów do klęsk elementarnych.

Op i s .  W drugiej części pracy I. j. opisie należałoby się 
zająć przedewszyszystkiem szczegółowem omówieniem okresów 
nieurodzajów i głodów. Analiza sporadycznych często niezupełnie 
jasnych wiadomości i ich syntetyczne w innym wypadku ujęcie 
muszą tutaj być szczególnie brane pod uwagę ze względu na do
niosłość. juką odgrywał stan urodzajów w czasach, kiedy komu
nikacje utrudniały względnie ogromnie podrażały dowóz obcego 
zboża.

Podobny sposób opracowania musiałby być uwzględniony 
przy opisywaniu zarazy. Ustalenie okresów jej trwania, uwydat
nienie w |M>szczególnych tych okresach jej rozwoju i przeno
szenia się jej z miejsca na miejsce ma niewątpliwie dla badań 
życia gospodarczego znaczenie.

Również bardzo dotkliwie dawały się odczuwać zniszczenia 
dokonywane podczas wojen, zarówno przez obce, jak i własne 
wojska, a zatem i na nie należy zwrócić uwagę przy opracowy-



waniu, a przcdcwszystkiem określić leren, klóry ulegał w po
szczególnych lalach zniszczeniu.

Całkiem ogólnie możnaby potraktować pożary, mając już 
ich szczegółowe zestawienie w kronice, jako klęski o stosunkowo 
mniejszcni znaczeniu ze względu na ich czysto lokalny charakter.

Z n a c z e n i e  k l ę s k  e l e m e n t a r n y c h .  Jedną z naj
ważniejszych przeszkód, jeżeli już nie najważniejszą, dla normal
nego rozwoju życia gospodarczego w wiekach ubiegłych były 
klęski elementarne. Niektóre z nich dotykały niewielkich terenów, 
inne miały charakter ogólniejszy, przekraczający nawet granice 
całego państwa. Te zaś terytorja, które prócz właściwych elemen
tarnych klęsk były narażone i na świadome niszczenie ich przez 
człowieka, musiały doznawać najpoważniejszych przeszkód 
przy rozwijaniu się życia gospodarczego i społecznego; od nor
malnych bowiem warunków zależy ich prawidłowy rozwój.

Działały one w pierwszym rzędzie hamująco na rozwój lud
ności. Masowe wymieranie jej zubożało kraj, pozbawiając go rąk 
do pracy. Działały one także i w innym kierunku, a mianowicie 
powodowały emigrację ludu wiejskiego do miast, przenoszenie 
się go w miejsca niedotknięte klęską lub dotknięte w mniejszym 
stopniu, a niekiedy skłaniały lud do ucieczki poza granice pań
stwa. ubytek zaś tej ludności stawał się przyczyną opustoszenia 
pól. Nasuwałaby się w związku z leni kwestja, o ile wielka wła
sność, która była zainteresowana w zatrzymaniu tej ludności na 
roli. zapobiegała jej emigracji podczas nieurodzajów i czy klęski 
wpływały na większą zależność wsi od wielkiej własności, czy też 
inoże ją rozluźniały.

Zagadnieniami temi zajmować się nie będziemy, chcemy je
dynie na tern miejscu zwrócić baczniejszą uwagę na jedno bardzo 
dziwne zjawisko, a mianowicie, że podczas trwania głodu, wy
wożono zboże za granicę’ 1, i fakt, że w podobnych warunkach

') Sl. (iórski, kanonik kruk do Jana IJanlyszka, Ińsk warm. (Zbiór 
Pamięlników Niemcewicza, t. IV,  sir. 57): ,,|Na Litwie) głód niezmierny iuż 
od lal czterech i wszelkie bydło wypadło... U drobney szlachty i kmieci nie 
najdziesz żadnego zboża, lecz spichlerze Królowej Bony i możnych panów 
pełne sg: z tych oni odpychajgc swoich, zamorskim ludziom wysoka cena 
przcdaja. Nieszczęsne ubóstwo głodem przyciżnionc, żywić się musi plewami, 
słoma, żolędżmi, a nieraz i wolność własna przedawać. Wielu się zatem roz
chodzi do Polski, Pruss, Infland, a nawel i Moskwy... Bóg iud swój ciężka 
plaga uderzył. Bez lez pisać o lem nic mogę. Dan w Piotrkowie 15 marca 1544



uderzył współczesnego pisarza nienaturalny stosunek między 
ceną zboża, a panującym głodem3). Przyczyny tego możnahy 
poszukiwać w ustroju społeczno - gospodarczym ówczesnego pań
stwa polskiego. Tu więc także uwydatniałaby się różnica po
zycji warstw, wyższej uprzywilejowanej szlachty i niższej chło
pów. Stan gospodarczy chłopa wyrażał się w jego niskiej stopie 
życiowej, a ta stopa była podyktowana ciężkiemi warunkami na- 
rzuconemi ze strony szlachty, w których musiał żyć stan wło
ściański. Toteż nic dziwnego, że w czasach, kiedy to życie gospo
darcze było zakłócone czynnikami zewnętrznemi, wobec dyspro
porcji stanowiska między temi dwoma warstwami, odczuwała to 
przedewszystkiem ta, która gospodarczo stała nisko, dla której 
gromadzenie kapitału na wypadek nieprzewidzianych nieszczęść 
hvło utrudnione, jeżeli nie wręcz niemożliwe. A zatem w czasach 
panujących głodów nie szedł w parze od strony ludu wiejskiego 
popyt na zboże z jego potrzebą konsumcji, co nie przyczyniało 
się do zwyżki cen w takim stopniu, jakby to zdarzało się w in
nych warunkach.

Klęski następnie osłabiały intenzywność pracy, działały ha
mująco na rozwój handlu i przemysłu miast, co musiało mieć 
swój wyraz w ich późniejszym upadku. Wrażliwość miast na nic 
była tern większa, że polityka szlachty względem nich nadwyrę- 
żała już ich normalny rozwój, stwarzała bowiem silną konku
rencję handlu zagranicznego przez uwalnianie szlachty od ceł na 
towary przez nią sprowadzane, przez odnośne ustawy względem 
kupców zagranicznych, przybywających z towarami do Polski.

Badanie życia gospodarczego i społecznego w wiekach mi
nionych nie może być całkowite, jeżeli nie będą uwzględnione 
warunki, w jakich ono rozwijało się i kształtowało. Warunki 
mogły być różne, jedne mniej, drugie bardziej niesprzyjające 
jego rozwojowi. Ale nagłe katastrofalne załamanie się tego życia 
mogły spowodować jedynie klęski elementarne. Dlatego opraco
wanie ich dla badań tego życia jest pożyteczne i potrzebne. Nie 
sposób jest całkowicie wyjaśnić wahań cen, jeżeli przyczyn ich

S l r y j k o w s k i :  Kronika polsku, litewska, ż.módzka i wszystkiej
Rusi, I. II, sir. 419, Warszawn 1H46: „Roku 1S70 ((lód wielki w Litwie 
i w Polszce panował lak. iż ludzie prości ścierwy zdechłych bydląt i psów, 
na ostatek umarłych ludzi trupy wygrzebując jedli, aczkolwiek zboże nie na
zbyt drogie l>ylo‘\



nie będzie się doszukiwało także w warunkach anormalnych, 
jakie stwarzały klęski elementarne. Tak samo w badaniach za
ludnienia, w wypadkach jego zmniejszania się lub nieprawidło
wego rozwoju, przyczyn lego należy się doszukiwać przedewszyst- 
kiem tutaj.

Możnaby tu wskazać i na inne procesy życia gospodarczego 
i społecznego, związane z klęskami, jak zmniejszanie się przy
chodów do skarbu państwowego, wzrastanie posiadłości ziem
skich — kościelnych i wiele innych, których nie podobna tutaj wy
mieniać. Jednem słowem zmierzch w każdej dziedzinie życia 
gosodarczego i społecznego możnaby także uzależniać od wpływu 
klęsk elementarnych na nie. jeżeli one mogły je dotknąć. Dla
tego opracowanie ich, jako pracy podstawowej do badań spo
łeczno - gospodarczych, jest niezbędne i powinno być podjęte 
w całym okresie dziejów Polski ‘ j.

Czy badania te mogą mieć także i praktyczne znaczenie dla 
dzisiejszego życia, trudno obecnie przesądzać, w każdym jednak 
razie wykluczonem to nie jest.

') W Polsce polrzebę opracowania klęsk elemenlarnych wysunął prof. 
Bujak, zwracając uwagę na znaczenie takiego opracowania dla badań spo
łeczno - gospodarczych, w rozprawie „Uwagi o potrzebach hislorji gospodar
czej". (Nauka polska I. (1918), sir. 285).



WOLNE MIASTA HANDLOWE1).

T r e ś <• : Pojęcie i rozpowszechnienie lej insljrlucji, sir. 89. — Inleresy
miasta wyłączonego, sir. 92. — Interesy kraju wyłączającego, sir. 95. — 
Upadek instytucji, sir. 97.

(idy mówimy o wolnem mieście handlowem, to zaznaczyć na
leży. że określenie to odnosimy do całych miast, portów wraz z ich 
ludnością zamieszkałą, objętych działaniem przywileju wolno - 
handlowego. Odróżnić od nich należy wolne strefy portowe, które 
obejmują obwody, części portów, jednakowoż bez ludności za
mieszkałej. Wolne strefy portowe są historycznie młodsze, rzec 
można —  rozwinęły się z wolnych portów.

Względem, który zadecydował o ustanowieniu wolnych por
tów były merkanlylistyczne ograniczenia i przepisy, hamujące 
swobodę zagranicznego ruchu towarowego, który przy ścisłem 
stosowaniu środków ochronnych narażony był na upadek. Szcze
gólnie tranzytowi mogła zaszkodzić zapora celna, tego jednak 
państwo sobie nie życzyło, przeciwnie pragnęło samo odegrać rolę 
w międzynarodowym ruchu przewozowym i przez wzmożenie 
obrotu zwiększyć przypływ pieniędzy do kraju. Z tego też powodu 
starano się o ożywienie ruchu w portach i udostępnienie go kup
com różnych narodowości. Ponieważ jednak porty z regularnego 
importu i eksportu utrzymać się nie mogły, to też starano się

‘ I Zagadnienie to w literaturze naukowej nie jest osobno opracowane. 
Poruszają je tylko niektóre dzieła, poświęcone systemowi ekonomji i polityki 
handlowej, jak Roscher, Grunzel. Pozalem zajmują się tern monografje miast, 
korzystających ongiś z przywileju .wolno - handlowego. U nas w kraju dziel 
tych niestety po nnjwiększej części brak.



ułatwić im udział w ruchu tranzytowym. Aby zaś handel ich uwol
nić od więzów postępowania celnego, przyznawano najważniej
szym z pośród nich przywileje wolno - handlowe, mocą których 
wynoszono je do rzędu wolnych miast handlowych czyli wol
nych portów (porto franco, port franc, Freihalen. Freihandel- 
sladt), zwanych inaczej wyłączeniami celnemi (Zollausschluss) 
Były to więc terylorja wyjęte z pod zakresu działalności władz 
celnych, oddzielone od obszaru celnego swego państwa linją celną 
i pod względem opłat celnych i ruchu towarowego traktowane na 
równi z zagranicą. Wolne miasta handlowe mogły z krajami ob- 
ceini prowadzić handel wolny od cła, ą w stosunkach z krajem 
własnym podlegały w zasadzie tym samym obciążeniom, co za
granica.

Pierwsze wolne porty powstały w w. XVI we Włoszech. I lak 
od r. 1547, w rzeczywistości od początku w. XVII. a w ostatecznej 
postaci posiada takową instytucję Lieorno, które od kupców 
obcych, przybywających do miasta, nie pobierało cła przewozo
wego i było ogłoszone za port neutralny. W r. 1565 otrzymała 
wolność handlowo - celną Genua, 1633 Neapol, 1661 Wenecja, 
1666 Nizza i Villefranche, 1696 Citlavecchia. 1732 Ankona oraz 
Messyna. We Francji wprowadził instytucję wolnych portów C.ol- 
herl który w r. 1669 ustanowił je w Marsylji, Bayonne, Lorienl 
i Dunkierce. Najznaczniejsza z pośród nich Marsylja stosowała 
jednak wobec kupców obcych politykę średniowiecznych ograni
czeń: i tak popierała tylko kupców miejscowych i tylko im przy
znawała prawo do korzystania z przyznanych swobód, a kupcom 
zamiejscowym i miejscowym, przywożącym towar nie wprost 
z miejsca pochodzenia, kazała płacić cło w wysokości 2 0 °/u. Prze
pisy te stwarzały warunki pomyślnej konkurencji dla miast wło
skich. W Niemczech wolnemi portami były Hamburg. Allona, 
Brema i Lubeka. Z wolności handlowo - celnej korzystały one na 
mocy swej samodzielności politycznej, przyczem sprzyjała im la 
okoliczność, iż nie było jeszcze linji celnej, dzielącej te miasta 
od zjednoczonego obszaru celnego, który powstał dopiero 
w w. XIX. Altona, należąca do państwa duńskiego od r. 1640. 
została wolnym portem w r. 1664. przyczem już od początku nie 
obciążała importu cłem, podczas gdy Hamburg pobierał cło w wy
sokości 5"/o- Wspomniane miasta hanzealyckie, a w szczególności 
Hamburg, nie mieszały się do wojen, toczących się w w. XVII



i XVIII i prowadziły handel z wszystkiemi stronami wojującctni. 
Wolnym portem za królestwa hannowerskiego był przez pewien 
czas również Harburg nad Elbą.

Auslrja wprowadziła u siebie wolne miasta handlowe w wieku 
XVIII. Celem, który skłonił ją do ich ustanowienia, była dąż
ność do usunięcia monopolu Wenecji na Adrjatyku i wprowadzenie 
na to morze flagi auslrjuckicj. To też 17 III 1719 za Karola VI 
obdarzono przywilejem wolno - handlowym Triest i Rjekę. wyłą
czając je z obszaru celnego i zastrzegając im zupełną swobodę 
prowadzenia handlu zagranicznego. Poza tern za Marji Teresy 
i Józefa II na wzór wolnych portów ustanowiono wolne miasta 
handlowe na szlakach kontynentalnych, a mianowicie w r. 1773 
i 1779 wyniesiono Brody1), oraz Podgórze, a na Bukowinie Su- 
czawę. Miasta te —  to ciekawy przykład instytucji wolnych por
tów, przeszczepionej na handel lądowy, na granicy dwu obszarów 
celnych i stanowiącej teren neutralny, wtłoczony między dwa kor
dony celne. Celem ustanowienia wolnego miasta handlowego Bro
dów było skierowanie tranzytu, idącego przez ziemie polskie na 
terytorjum austrjackie i poparcie eksportu monarchji. Przez na
danie przywileju wolno - handlowego Podgórzu chciano zagarnąć 
handel Krakowa, a wynosząc Suczawę, spodziewano się zysków 
na handlu z krajami lureckiemi. Rosja ustanowiła wolny port 
w Odessie, nadając jej w r. 1817 przywilej na lat 30. Anglja 
u siebie wolnych porlów nie wprowadzała, ale stosowała t. zw. 
warchousing-sysłcm, ł. j. system domów towarowych i zwrot ce ł').

') Do dziejów Brodów istnieje praca Sadoka Barącza p. I. „Wolne miasto 
handlowe Brody". Lwów 1865. Jest to rzecz przestarzała, raczej kronika wła
ścicieli miasta i ciekawszych zdarzeń, do dziejów handlu zamieszcza tylko 
leksly ohu przywilejów handlowo - celnych i wyjątki z dziel Krallera i Niem
cewicza, nie wchodząc bliżej w ich znaczenie. Nad dziejami handlu Brodów 
pracuje autor niniejszego artykułu, który wykonał już pracę za czas od r. 1773 
do KISS, a obecnie rozszerza ja do r. 1880, I. j. do końca istnienia wolnego 
miasl'1. Pożądanem byłoby, by w środowisku krakowskiem powstała praca 
o Podgórzu.

-’) Bliższe rozpatrzenie się w dziejach miast handlowych dowiodłoby, 
że z przywileju wolno - handlowego korzystało znucznic więcej miast. Zesta
wienie ich i zbadanie zakresu ich wolności handlowo - celnej przyczyniłoby 
się bardzo do poznaniu stopnia rozprzestrzenienia się lej instytucji i zazna
jomiłoby, w jaki sposób wolność la ukształtowała się w poszczególnych 
stronach.



Na mocy przywileju wolno - handlowego mogły miasta spro
wadzać ogromne masy towarów, składać w swych magazynach, 
sortować i przepakowywać. Wielkicm udogodnieniem było to, że 
mogły prowadzić z zagra 11104 obrót handlowy bez cła płaconego do 
skarbu państwa, zwłaszcza zaś korzystną była ta okoliczność, że 
towary sprowadzane z obcych krajów nie musiały podlegać wy
sokiemu cłu przywozowemu i zakazom. Dzięki temu Marsylja 
zdobyła we Francji monopol w handlu z krajami lewantyńskiemi, 
a Livorno zdobyło się na konkurencję z Marsylją, odbierając jej 
część ładunku, idącą do Niemiec. Również Wenecja zaczęła się 
dźwigać z upadku, a Triest okazał się jej niebezpiecznym współ
zawodnikiem i stał się ważnem miejscem składowem w półn. wsch. 
części Adrjatyku, a od czasu rozbudowy floty austrjackiej. zwłasz
cza zaś założenia „Lloydu Austrjackiego" odgrywa znaczną rolę 
w handlu monarchji z krajami zamorskiemi. Hamburg nawiązał 
żywe stosunki z Rosją i Ameryką, a po upadku Amsterdamu stał 
się pierwszem miastem handlowem na kontynencie.

Portom nadmorskim wolność handlowo - celna dała sposob
ność rozwinięcia ekspanzji na kraje zamorskie. IW  lądowem wol- 
ncm mieście handlowem Brodach było inaczej: droga zagranicę 
nie była wolnym otworem w świat, jaki dawało morze, ale była 
zamknięta przez silny kordon celny rosyjski, a była to zapora 
twarda, albowiem Rosja prowadziła bardzo silną politykę protek
cyjną. Mimo tych trudności, Brody, będąc terenem neutralnym 
między kordonem austrjackim i rosyjskim, potrafiły skupić 
w swych rękach znaczną część wymiany rosyjsko - austrjackiej 
i odegrać niemałą rolę w międzynarodowym tranzycie kontynen
talnym, zwłaszcza w stosunkach między Niemcami a Rosją.

Zarzucano jednak, iż z handlu kwitnącego w wyłączeniu 
zyski płynęły po największej części do kieszeni hurtowników, 
podczas gdy delaliści, odsunięci od wielkich obrotów, odbierali 
małą część dochodów. To też w miastach hanzeatyckich dctaliści 
występowali przeciw przywilejowi wolno - ha nd l o we muna t o 
miast w Brodach, mimo koncentracji ruchu towarowego przez hur
towników, byli zwolennikami wyłączenia — wszak ono dawało 
im uprzywilejowane stanowisko wśród podupadłego kupiectwu 
Galicji.

') Die Kreiliafentrage in iliren yersrhiedenen tnleresscbezirhungen. Hani 
burg 1882. s. 2. 39 — 40.



Ogromny wzrost handlu — zdaniem przeciwników wyłą
czenia —  odbywał się ze szkodą przemysłu wolnego okręgu. Mogły 
się coprawda rozwinąć'tu pewne gałęzie przemysłu dzięki temu. 
że można było sprowadzać wolny od cła lani surowiec 
obcy, i to taki, którego kraj nie produkował wcale lub też do
starczał w bardzo szczupłych rozmiarach. W  Marsylji rozwinęły 
się dzięki temu fabryki mydła, rafinady cukrowej, kapeluszy, wy
roby z korali, tkaniny z jedwabiu i korali, w Livorno wyrabiano 
materje jedwabne, mydło, korale, w Trieście mydła oleiste, w Bre
mie i Hamburgu cygara, w Hamburgu likiery, pomady ') i t. p 
Jeśli jednak chciano fabrykaty te zbywać w kraju, to musiały 
one płacić pełne cło przywozowe. Wprawdzie niekiedy korzystały 
one ze zniżki celnej, lecz działo się to wyjątkowo. Naogół bowiem 
oznaczenie pochodzenia wywoływało potrzebę wielu przepisów 
i było połączone z kontrolą uciążliwą i trudną do przeprowa
dzenia. Natomiast przemysł przetwarzający surowce krajowe miał 
utrudnioną sytuację albowiem sprowadzanie ich odbywało się 
za opłatą cła wywozowego, co podnosiło cenę materjału, a wa
runki wytwarzania czyniło gorszemi, niż w kraju. Ponieważ 
w czasach nowoczesnych właśnie surowiec krajowy stał się pod
stawą rozwoju produkcji masowej, to leż brak takowego w wyłą
czeniu musiał się dać odczuć dotkliwie. Z tego powodu w Ham
burgu podupadły cukrownie, garbarnie, a szereg firm fabryku
jących towary manufakturowe przeniosło się do Berlina ’ ). Ujemne 
skutki dla przemysłu wyłączenia pociągała również opłata cła 
przywozowego przy wejściu do kraju, albowiem znaczyła tyle, 
co odcięcie od zbytu wewnątrz kraju i oddzielenie od bazy opera- 
cyjnej, jaką stanowił rynek krajowy, t. zw. borne trade u Angli
ków a) . Skutkiem tego produkcja miast hanzeatyckich daleką była 
od poziomu .jaki osiągnęły Havre, LiverpooI, Rotterdam, a zwłasz
cza Baltimore, Philadclphia, N ew -Y ork4). Jak koniecznem było 
połączenie z krajem dla przemysłu w mieście porlowem dowodzi 
fakt, że Marsylja zmuszona, skutkiem upadku jej handlu Icwan- 
lyńskiego, dźwigać się przez rozwój przemysłu, chcąc zapewnić 
mu zbyt w kraju, zrezygnowała w r. 1817 z przywróconego jej

’ ) Dic Freihafenfragc, s. 16— 17.
>) Tamie. s. 14, 43.
:t) Tamie, s. 32.
*| Tamie, s. la — 16, 27.



w r. 1814 przywileju wolno - handlowego i zażądała wcielenia do 
obszaru celnego1). Braki wynikające z odcięcia wyłączenia od 
rynku krajowego starał się Triest usunąć przez urządzenie wy
stawy wzorów, co oczywista masowego dostarczania wyrobów 
zastąpić nie mogło !) . W reszcie fabrykacja miejscowa cierpieć 
musiała z powodu groźnej konkurencji wyrobów zagranicznych, 
importowanych bez opłaty cła. W Brodach właśnie to stało się 
przyczyną zalewu miasta przez lani towar zagraniczny, co spro
wadziło zupełny upadek przemysłu. Jeżeli zatem w wolnym okręgu 
celnym warunki rozwoju przemysłu były niepomyślne i po
wstanie placówek przemysłu krajowego było utrudnione, to też 
słuszną podstawę mieli ku temu przedstawiciele przemysłu, kiedy 
występowali przeciw wyłączeniu.

Linja celna utrudniała zaopatrywanie się miasta w artykuły 
pierwszej potrzeby, albowiem opłata cła wywozowego, uiszczana 
przy wyjściu z kraju powodowała ich drożyznę, to zaś przyczyniało 
się do wysokich kosztów utrzymania. Stwarzało to n. p. w Bro
dach dla szerokich mas klasy pracującej warunki egzystencji nie
pomyślne. Poza tern ludność wyłączenia i okolicy, rekrutująca się 
głównie z prolelarjatu, uprawiała niejednokrotnie przemytnictwo, 
dające jej często dochód lepszy, niż zawody produktywne 
i pożyteczne. W  Brodach wynajmywano się kupcom, celem 
prowadzenia lego procederu ryzykownego, który groził ciężkiemi 
karami. To leż trafnie wyraził się Dunajewski, iż w wolnym 
okręgu celnym wytwarza się pojęcie niewoli, albowiem jedna część 
ludności trudni się handlem i dorabia się na nim, druga zaś do
pomaga jej, marnując swój kapitał roboczy i moralny, oraz ule
gając przekupstwu’ ).

Miasta portowe nie zapewniały zatem należycie rozwoju 
przemysłu i konsumcji — w przeciwstawieniu do centrów krajo
wych, skupiających życie przemysłowe, jakotcż i handlowe, skut
kiem czego wyłączenie przestawało być ośrodkiem przyciągającym 
ludność. Zatem nie Havrc. Hamburg. Triest, ale Paryż, Berlin.

'i Journal des dóbals 17. VI. I84.‘l. Tęgobnrski I... ITeber dir Finanzcn 
Oeslerreirhs. Wien 1843, I. I. s. 110.

-) Uie Freihafenfragc, s. .10
;'| Mowy .luljana Dunajewskiego w Sejmie Krajowym i Radzie Pańslwa, 

wydal Władysław l.eopold Jaworski. Kraków IHttft, I. 1. s. ,'i.i ,'16.



Wiedeń były w XIX w. ośrodkiem zaludnienia '). Podobnie Brody, 
które do potowy XIX w. są pod względem ilości mieszkańców 
trzeciem miastem w Galicji po Lwowie i Krakowie, schodzą w dru
giej połowie tegoż wieku na plan dalszy.

Tak się przedstawia interes miasta i jego ludności w warun
kach stworzonych przez przywilej wolno - handlowy. Przejdźmy 
obecnie do obszaru celnego. Import towarów obcych, mogąc wcho
dzić do wyłączenia wolny od cla, przybiera tu ogromne rozmiary 
i koncentruje się. wobec czego barjerę celną przechodzi z łatwością, 
zwłaszcza, że pomaga mu przemytnictwo. Zjawisko to hurlownicy- 
iinporterzy przyjmują z zadowoleniem i żądają jak największej 
swobody dla ruchu od strony morza. Jednak przedstawiciele 
eksportu i przemysłu krajowego nie widzą potrzeby stwarzania 
importowi stanowiska aż tak uprzywilejowanego, zwłaszcza, że 
to eks|M>rtowi wychodzi nie zawsze na dobre. Jeśli jednak idzie 
o Brody, to import nie zasilany prawie przez fabrykaty przemysłu 
rosyjskiego, nie mógł być groźny ani dla monarchji, ani leż dla 
(ialicji. Dostarczane surowce mogły być zużyte przez fabryki 
w prowincjach niemieckich i czeskich, natomiast dla Galicji, posia
dającej w bród malerjalów przemysłowych, nie stanowiły pożą
danego towaru.

Wywóz z. obszaru celnego do wolnego miasla handlowego, 
podlegając opłacie cla wywozowego, był oddzielony od własnego 
portu. Miało to tę złą slronę, iż dopływ wyrobów przemysłu kra
jowego doznawał utrudnienia pewnego, podaż tychże dla kupca 
z wyłączenia była uszczuplana, a ckspanzja wywozu zagranicę 
osłabiana Nagromadzenie kapitałów w wolnym okręgu było 
silą dość pokaźną, by skupić większą ilość dostaw z kraju, przy- 
czein sprzyjała tu la okoliczność, iż wnet po przekroczeniu kor
donu nie czekał na dostawy urzędnik celny państwa sąsiedniego 
by poddać je manipulacji celnej. To leż w Brodach ukazywały się 
wielkie ilości fabrykatów auslrjackich, które stąd szły dalej do 
Rosji. Jednakowoż w wyłączeniu wyrób krajowy spotykał często 
wyroby obce. przybyłe tranzytem, które były konkurentem nie 
zawsze pożądanym. Dla Galicji ułatwiony zbyt towarów, przycho
dzących z zachodnich prowincyj monarchji. był czynnikiem ha
mującym rozwój jej przemysłu, pozostawiając jej tylko pośred-

') Dii* l‘'rcihnfeiifrut(i‘, s. JO- J2.



niclwo w ruchu przewozowym. Ale nawet i z tego korzyści ciągnąć 
nie mogła, ponieważ kupiectwo jej było nieliczne i ubogie.

A zatem ci, których interesy były związane z rozwojem w y 
wozu i przemysłu, byli za zniesieniem wyłączeń.

Istnienie osobnego kordonu między wyłączeniem a obszarem 
celnym pociągało za sobą utrzymywanie większego personalu 
straży celnej, co znowu skarbowi przyczyniało wydatków. Strzeże
nie kordonu utrudniał ożywiony ruch osobowy, co znowu sprzyjało 
rozwinięciu się przemytnictwa. Nielegalne przechodzenie towaru 
przez linję celną narażało na ubytek w dochodach celnych i szko
dziło przemysłowi krajowemu. Dochody celne malały jeszcze 
z tego powodu, iż nie przyczyniały się do nich towary obce, przy
wożone do wyłączenia i poniekąd także fabrykaty wytworzone 
w wolnym okręgu, idące zagranicę. Jednak sam dochód celny 
nie jest celem polityki handlowej, a zresztą przy wzmożonym 
obrocie może prosperować.

Handel tranzytowy, korzystając z wolnego ruchu od strony 
morza, a od strony kordonu podlegając cłu przewozowemu lub 
leż niekiedy wcale go nie opłacając (w Austrji w wejściu od morza 
od r. 1809, a od granic lądowych do r. 1868) mógł osiągnąć wielki 
stopień rozwoju. Nagromadzone w wielkiej ilości towary podążały 
swobodnie w różne kraje zamorskie, a nawet i na szlakach lądo
wych sięgały w dalekie strony. Ciągnący stąd ogromne zyski hur
townicy, zaangażowani w ruchu międzynarodowym i transoce
anicznym — podobnie jak i hurtownicy importerzy —  byli gorą
cymi zwolennikami wolnych okręgów celnych. Tranzyt w mia
stach hanzeatyckich i w Brodach rozwinął się do tego stopnia, 
iż przewyższył znacznie handel własny. Zjawisko tego rodzaju 
nie budziło krytyki, dopóki korzyści z handlu wynikające z na
pływu pieniędzy do kraju były zadowalające. Jednakowoż, skoro 
w czasach nowoczesnych interesy handlu własnego, krajowej pro
dukcji i krajowego rynku wystąpiły na pierwszy plan, wolne 
porty muszą służyć interesom przemysłu krajowego. To też 
w rozwiniętym ogromnie tranzycie —  jakoteż i imporcie — widzą 
przeciwnicy wyłączenia konkurencję handlu zagranicznego szko
dliwą dla handlu krajowego, oraz zarzucają wyłączeniu, że po
piera raczej handel obcy niż krajowy i że kupcy odgrywają 
w niem raczej rolę komisjonerów zagranicznych, niż kupców 
krajowych.



Korzyści z tranzytu spadły wreszcie dlatego, iż szereg państw, 
korzystających dawniej z pośrednictwa wolnych miast handlo
wych, dążąc do uzyskania samodzielności gospodarczej, rozwi
nął własną flotę i handel morski i zdołał stosunki wymienne 
ze swymi dostawcami i odbiorcami nawiązać bezpośrednio. Zmiana 
ta dróg handlowych odbiła się na obrocie przewozowym miast 
hanzeatyckich i Brodów w ten sposób, że rozmiary jego i zasięg 
terytorjalny skurczyły się. Szczególnie zaszkodziła Brodom poli
tyka handlowa Rosji, która poddała wielkim ograniczeniom han
del od strony granic lądowych i popierała jego rozwój w kierunku 
własnych portów.

Ponieważ instytucja wolnych miast handlowych spotkała się 
z krytyką jako przeżytek z czasów merkantylizmu, to też przy
chodzą do głosu hasła za zniesieniem tychże. Najpierw zniosła 
wolne porty rewolucja francuska, odnowiła je restauracja 4 XI 
1814, lecz 10 IX 1817 zniosła je z powrotem. We Włoszech wcie
lono wolne porty po utworzeniu się zjednoczonego państwa, Rosja 
zaś Odessie nie odnowiła przywileju po r. 1847. W Niemczech, 
mimo silnych dążności do wcielenia miast hanzeatyckich, sprawa 
przeciągała się dlatego, iż miasta te korzystały z samodzielności po
litycznej i zniesienie ich wolności handlowo-cłowej mogło dokonać 
się tylko skutkiem ich własnej decyzji. Ostatecznie Lubeka przystą
piła do Związku Celnego w r. 1867, Hamburg, Brema i Altona 
15 X 1888. W  Austrji żywot Suczawy i Podgórza był krótko
trwały, Brody przetrwały w wolności handlowo • celnej do r. 1880, 
a ostateczne wcielenie Triestu i Rjeki nastąpiło dopiero w r. 1891.

Zniesienie wolnych miast handlowych bez rekompenzaty 
mogło grozić upadkiem ich handlu, to też by do tej katastrofy nie 
dopuścić udzielono im szeregu udogodnień celnych. Ustanowiono 
w miastach nadmorskich wolne strefy portowe (punti franchi, 
entrepots, Freihafen). Są to wyłączenia pewnych części portów, 
niezamieszkałych przez ludność, uznane za zagranicę pod wzglę
dem celnym. Znajdują się tu magazyny prywatne i publiczne, 
w których można towar składać, sortować i przepakowywać. Ruch 
w wolnej strefie jest wolny, wolne połączenie z morzem i dopiero 
przy przejściu towarów do obszaru celnego odbywa się nad niemi 
manipulacja celna. Poza tein zastosowano system kredytu celnego 
Udogodnienia te, w miejsce wolnych miast handlowych, wprowa
dziła Francja, Niemcy, które nadały je Hamburgowi, Bremie,



Szczecinowi i Gdańskowi. Auslrja Triestowi i Rjece, Brody zaś 
otrzymały wolny skład celny. Wolna strefa portowa istnieje 
w Gdańsku i dziś. jest ona pod zarządem Rady Portowej, w skład 
której wchodzą komisarze, mianowani przez rząd polski i gdański 
w równej ilości, a przewodniczącego wyznaczają obie strony za 
wzajemnem porozumieniem, a gdy do tegoż nie dojdzie mianuje 
go Liga Narodów.

Jedynem wolnem miastem handlowem. jakie istnieje w Euro
pie, jest Gibraltar, zawdzięczający swe stanowisko politycznemu 
oddzieleniu od Hiszpanji. Na większą skalę dochowały się one dziś 
na Wschodzie, umożliwiając tam Europejczykom eksploatację ko- 
lonij i państw suwerennych. Miastami temi są: Aden, Singapore. 
Hong-kong, Zanzibar etc., a największem na Dalekim Wschodzie 
Szanghaj1) (do czasu wojny domowej w Chinach). Władywostok 
był wolnym portem do r. 1918, poczem rząd białogwardyjski ze
zwolił na powrotny wywóz zagranicę za rekompensatą 1 0 “/« war
tości rynkowej towarów. Z. S. R. R. po objęciu miasta w sWe pa
nowanie port pozostawił w obrębie obszaru celnego, przyznając 
mu pewne udogodnienia ’ ).

’ ) W a l i c k i  S ł a n i a ł a  w:  Wolne porty na Dalekim Wschodzie,
a potrzeby naszego eksportu. Tygodnik handlowy 1023, s. 31 — 35.

’ ) Tamie.



M. I. TUHAN-BARANOWSKI.
(Teoretyk-ekonom ista , h istoryk kapitalizmu, socjo log , tw órca  teoretycznych  

podstaw  idei apóldzielczcj).

T r e ś ć  ; Młodość i pierwsze prace naukowe, sir. OT — Teorja warlości i po
działu, sir. 100. - - Praic o kryzysach gosp., sir. 101. — Dzieje kapitalizmu 
rosyjskiego, sir. 104. Rewizja Marksa, sir. 106. — Kooperalyzm ideałem 
społecznym, sir. 106. — Naukowa, pedagogiczna i społeczna działalność od 
pierwszej rewolucji do śmiriri, sir. 109.

Jedenaście lal minęło od śmierci wybitnego reprezentanta 
nauki słowiańskiej na arenie międzynarodowej. Postać ciekawa 
swą spuścizn:) naukowi), jakoteż ewolucją swej myśli twórczej. 
Poglądy jego z dziedziny ekonomji politycznej, historji gospodar
czej nowoczesnej, socjologji, oraz spółdzielczości były często przed 
wojną światową przedmiotem ożywionych dyskusyj na łamach 
najpoważniejszych cm&opism naukowych, tudzież w dziełach naj
wybitniejszych przedstawicieli nauki. W  ostatnich czasach ukazało 
się kilka prób oceny twórczości naukowej Tuhan - Baranow
skiego ').

'I Kon d ra  I je  w , M. I. Tuhan - Uaranowskij. 192.1 — Dr. S. G ri 
g a u z, M. I. Tugan- Barauowsky und seine Slellung in der Iheoretischen 
Nalionalókonomie. Riga 1928. — Dr. A l r i a d e r  G e r s c h e n k o r n ,  Die 
Genossenschaflslheorie Tugan - Baranowskis, Vierleljahrschrifl fur Geuoaaen- 
sihaftswesen, lirsgben von Prof. Dr. Ernst Griinfeld, Halle 1920, zesz. pałdsier 
nikowy i nasi. Por. takie: O p p e n h e i m e r ,  Die Wirlschaflstheorie der 
Gegeuwart, t. IV. Wiedeń 1928. Najwszechstronniejszą oceną twórczości nau 
kowej T. • B., oraz najpełniejszą bibljografją dzieł podaje uczeń T. - B. Prof. 
O. K. My c i u k .  Naukowa dijalnjsl' polityko - ekonomista M. J. Tuhan- 
llararowskoho. Kooperatywna Repuhłyka. I.wów 1930. zesz. r Koca i sierpnia 
i nasi.



Krótka nasza monografja informacyjna o życiu i działalności 
naukowej tego badacza powinna być pożyteczną dla interesują
cych'się wspomnianemi dyscyplinami.

Dr. Michał Iwanowicz Tuhan - Baranowski urodził się 21-go 
stycznia 1865 r. we wsi Solone na Charkowszczyźnie w rodzinie 
pochodzenia ukraińsko - tatarskiego. Do szkoły średniej uczęszczał 
w Kijowie i Charkowie. W latach 1884 — 8 ukończył studja mate
matyczno - przyrodnicze na uniwersytecie charkowskim, lecz za
interesowanie swe naukowe zwrócił w innym kierunku. W r. 1890 
złożył jako eksternista egzainina na prawno - ekonomicznym wy
dziale i sludjom z tego zakresu poświęcił całe swe życie.

Po ukończeniu studjów uniwersyteckich rozpoczyna pracę 
naukową, rozszerzając dalej swe dotychczasowe wiadomości z za
kresu ekonoinji, przez wgłębianie się w myśli wybitnych przed
stawicieli tej nauki. Wynikiem pracy tych pierwszych lal były 
monografje Prudona i J. S. Milla ').

Wcześniejszą jeszcze od wspomnianych prac była „Nauka 
o krańcowej użyteczności dóbr, jako przyczynie ich wartości112) . 
W ówczesnej nauce ekononiji politycznej panowały i ścierały się 
jniędzy sobąf dwie teorje wartości: teorja szkoły klasycznej (Ri- 
carda), którą wznowił i usiłował podnieść do dogmatu zasadni
czego Marks, jako t. zw. leorję pracy, oraz teorja krańcowej uży
teczności, własność psychologicznej szkoły austrjackiej. T. - B. 
przeprowadziwszy krytykę obu tych teoryj, formułuje dla okre
ślenia pojęcia wartości syntezę tej objektywnej i subjektywhej 
teorji, podobnie jak to równocześnie, a niezależnie od niego, lub 
później usiłowali połączyć te dwie teorje liczni uczeni, jak Mar
shall. Gide, Davenport, Green, Nogaro, Dietzl. Bernstein, Zwide- 
neck. Renner, Perrau, Natoli i inni.

Według T. - B. krańcowa użyteczność swobodnie reproduko
wanych dóbr pozostaje w stosunku wprost proporcjonalnym do 
kosztów produkcji tych dóbr i to jest synteza istoty wartości. 
Nic niema wartości, o ile niema w sobie najważniejszej sub
stancji — pracy. Lecz sama praca nie może być wyłączną sub
stancją wartości (kryształem pracy, jak twierdził Marks). Praca

*) Prudon jeho ftiiń i diejatelnosl', 1801; .1. S. Mi l i ,
julielnosl' 1892.

2) „iuridii tnkij Wjeslnik", 1800, k>. X.

jeho r.iifi i die-



jest ważnym czynnikiem wartości, lecz nic wyłącznym. Do tego 
tematu powraca T. - B. jeszcze kilka razy. gdy później fzwalczał 
marksizm ortodoksyjny, uważając za zasadniczy błąd teorji kapi 
lizmu Marksa właśnie jego teorję wartości

Drugim podstawowym problematem ekonomji teoretycznej, 
do którego wyjaśnienia przyczyniła się myśl twórcza T. - B , była 
teorja podziału Wprowadza on do niej moment siły społecznej. 
W  tym przedmiocie należy on do grona I. zw. ..Macbllheoretiker" 
z Oppenheimerem i Stolzmannem na czele, dla których podział 
dochodu społecznego nie jest tylko wynikiem naturalnych czyn
ników produkcyjnych, lecz przedewszystkiem wynikiem układu 
sił społecznych. Według T. - B. problemat podziału społecznego 
winien być traktowany odrębnie od zagadnienia wartości. Przy
czyny współzależności grup uczestniczących w produkcji należy 
szukać poza granicami stosunków czysto ekonomicznych — w hi- 
storji i społeczno - prawnej organizacji. Za i przeciw społecznej 
teorji podziału T. - B. występowali w swoim czasie uczeni rosyjscy 
Struve, Żeleznow. Kulischer, Bucharin. Dimitrjew. Sołncew z nie
mieckich J. Schumpeler ') i Bóhm - Bawerk 4).

Streszczone teoretyczno - ekonomiczne poglądy swe uwydatnił 
T. - B. w systematycznym podręczniku ekonomji politycznej, 
przygotowanym po raz pierwszy dla swych słuchaczy w r. 1907 
Tę pierwszą próbę rozszerzył w r. 1909 p. t. ..Osnowy politiczeskoj 
ekonomji ’).

Najgłówniejszą w święcie naukowym i najoryginalniejszą 
pracą Tuhan - Baranowskiego jest praca o kryzysach gospodar
czych. Niedługo po ukończeniu studjów uniwersyteckich wybrał

'l Hor.: „Osnównaju nszibkn abslrnklnoj ticorji knpilnlizma Mnrksa — 
Naucznojc Obozrinje". maj 1899. Trudowujn cicnnosl' i pribyl, lamir 1900, 
ks. III; Tieoreliczeskijc osnowy Marksizma, 1905 i la sama praca po niem. 
„Theorelisrlic Grondlagen des Marksismus*', Lipsk 1905.

’ | Sozi.ilc Theorie der Veileilung — Annalrn fiir Sozialpolilik und Ge- 
selzgel.iing, 191.1. osobna odbilka w jęz. niem. w r. 1913, i w jęz. ros. w r. 1914

J| Das Grundprinzip der Ycrleilungslheoric. Arrhiv fur Sozinlwissen- 
schuri und Sozialpolilik, I. 42.

*1 Maclil oder ókonomisclic Gcselz. Zcilsrhrifl fur Volkswirlsrhafl, So- 
zinlpolilik nnd Yerwnllung. l. 23.

*) Lekcji po politiczeskoj ekonomji.
*) W r. 1917 ukazało się 1-le wydanie lego dziełu, w r. 1927 zoslnlo 

przellńninrzone nn język czeski.



się on do Anglji. klasycznej ojczyzny kapitalizmu, aby tam na 
miejscu zbadać rozwój i najistotniejsze cechy nowoczesnego sy
stemu gospodarczego. W ciągu dwuletniej, żmudnej pracy, korzy
stając z pierwszorzędnych źródeł, jak n. p. ..Księgi Niebieskie11 an
gielskiego rządu, zebrał T. - B. obszerny inaterjał na podstawie 
którego skonstruował swoją leorję kryzysów. Pierwsze wydanie 
lej pracy ukazało się już w r. 1894 '). Po kilku lalach (w 1900 r.) 
przerobił T. - B. tę pracę, a w r. 1901 wydrukował ją w połączeniu 
z drugą2) także wcześniej już drukowaną, będącą z pierwszą 
w ścisłej łączności, w jęz. niemieckim p. I. ..Studien zur Theorie 
und Geschichle der Handclskrisen in England“ :i). W pierwszej 
części wspomnianej pracy T. - B. traktuje: 1) o przyczynach kry
zysów w gospodarstwie kapitalislycznem, 2) o historji rozwoju 
przemysłu angielskiego w XIX w., 3) o historji kryzysów przemy
słowo - handlowych XIX w., 4) o leorji kryzysów szkoły klasycz
nej i leorji Marksa, 5) w końcu wyprowadza zapomocą lej empi 
ryczno - historycznej metody własną teorję kryzysów. I. zw. leorję 
cyklów przemysłowych. W drugiej części bada T. - B. społeczny 
wpływ kryzysów, wykazując zapomocą danych statystycznych 
pcrjodyczne wahania w życiu narodu angielskiego w ciągu XIX w ., 
przedstawia dzieje ruchu czarlysowskiego, okres głodu bawełnia
nego i wyczerpująco dzieje angielskich ruchów robotniczych.

Zastanawiając się na wstępie nad zagadnieniem rynku, stwier
dza T. - B . że z chwilą zaistnienia kapitalistycznego systemu go
spodarczego, społeczna konsumeja nie jest już, jak dawniej celem 
produkcji społecznej, lecz naodwrót, społeczna produkcja wpływa 
na konsumeję społeczną. Produkcja kapitalistyczna stała się celem 
sama dla siebie i la okoliczność jest pierwszą przyczyną kryzysów, 
wynikającą z istoty kapitalizmu. Drugą przyczyną kryzysów jest 
przeciwieństwo między organizacją produkcji poszczególnej fa
bryki. a bezplanową anarchją produkcji społecznej. Gospodarstwo 
kapitalistyczne slawszy się celem samym dla siebie, pozbawione 
takiego regulatora jakim jest konsumeja społeczna, dąży do jak 
największego natężenia produkcji. Granice lego natężenia są nie
uchwytne. o zachowanie proporcji w produkcji trudno (kartele * *

L) Perjodiczeskijr promys/lmnyje krizysy.
*1 Die sozialeii Wirkungrn der Handelłkrisen in Eugland. Archiv fur 

Sociale Geielzgebung und Slalislik. 1898, XII.
'I Jena 1001.



i trusty wpływają mato), wobec tego kryzysy, wypływające z istoty 
systemu kapitalistycznego są nieuniknione i one to utrzymują 
równowagą, wstrzymując nadprodukcją. ~ Rozwój gospodarstwa 
kapitalistycznego odbywa się po linji falującej, załamującej się 
w równych odstępach. Nagromadzony kapitał wywiera nacisk na 
przemysł, wprawia go w ruch, zaczyna się cykl przemysłowy na
tężeniem, które dochodzi do punktu kulminacyjnego, tu następuje 
kryzys, a za nim trzecia faza cyklu, depresja. Ruch ten porównuje 
T. - B. z ruchem tłoka parowego. I tak, jak to stwierdza T. • II. na 
podstawie zjawisk dziejowych kryzysów (w r. 1825, 1836, 1347, 
1857, 1866, 1873 —  9, 1882— 1887, 1891 —  1895), powtarzają się 
perjodycznie cykle przemysłowe średnio co 10 lat, jako nieubła
galna konieczność gospodarstwa kapitalistycznego.

Powyższa praca T. - B.. przetłumaczona także na język fran
cuski i angielski, wywołała w swoim czasie zaciętą dyskusję 
w świecie naukowym. Wystąpiła przeciw tej leorji zwłaszcza 
szkoła Marksa, mimo to, że autor na wstępie tego dzieła sam się 
do niej zaliczył, wystąpił jednak przeciwko tezie Marksa, że kapi
talizm wykazuje stałą tendencję do samozniszczenia się. Zwalczali 
teorję T. - B. Kaulski, R. Luksemburg, E. Bernstein, Smidt, Hilfer- 
ding, uczeni rosyjscy Isajew, Iwaniukow, Pierwuszin, przychylnie 
przyjęli ją Petrażycki, M. Bernackij, Szaposznikow. Z niemieckich 
uczonych zajmują się nią B. Bunzel i K. Diehl, przychylnie wypo
wiadają się o niej najbardziej kompetentni w tej kwestji G. 
Schmoller1), A. Spiethoff 2), F. Eulenburg"), W. Sombart* *), Jean 
Lescure 5) i G. Cassel").

Teorja T. - B. okazała się nawet do pewnego stopnia prak
tyczną, sam on bowiem na podstawie wysludjowanych zjawisk 
dziejowych zdołał przepowiedzieć kryzysy rosyjskie w 1899 r., 
1907 i 1914 r. i kryzys niemiecki w r. 1901. Wbrew twierdzeniom 
niektórych wykazuje T. - B., że dobre urodzaje nie mają wpływu

') Grundriss der ulgeineinen Yolkswirlscliuflslehre, 11. 1904.
’ ) Die Krisenlheorien von I. B. und L. Pohle, Schmollers Juhrbiicher, I. 27.
*1 Die gegenwartige Wirtschoflskrisc, Jahrbucli fur Nalionalókonomie 

und Slalislik, 111. Folgę, l. 24.
') W. S o n i b i r l ,  Scliriflen des Vereins fiir Sozinlpolilik, l. 113, 1904. 
*) Los crises głnernles el periodiąues de surproduclion, Bordenui, 1906. 
•) Theorelische Sozialókonomie 1921. — cytuję za Myciukiem, Koope

ratywna Rcpublyka. lipiec- - sierpień 1930.



na kryzysy przemysłowo - handlowe, i że wogóle te ostatnie wy
wierają hcz porównania mniejszy wpływ na społeczeństwa wiej
skie, aniżeli na społeczeństwa miejskie.

Drugą najpopularniejszą w świecie naukowym pracą 1'. - Ii. 
jest praca, przedstawiająca rozwój kapitalizmu rosyjskiego do 
końca XIX w .').

Kiedy po zniesieniu poddaństwa w Rosji gospodarstwo spo
łeczne zaczęło coraz wyraźniej przybierać formy nowoczesnego 
kapitalizmu, w rosyjskich kołach naukowych zaczął się spór. 
Grupa t zw. narodników zajęła stanowisko negatywne wobec 
przenikania kapitalizmu do rosyjskiego gospodarstwa społecznego, 
widząc w leni niebezpieczeństwo dla narodu rosyjskiego. Wprowa
dzenie systemu kapitalistycznego uważają narodnicy za sztuczny 
eksperyment, niemający żadnych podstaw w swoistym rozwoju 
rosyjskiego gospodarstwa społecznego, którego drogi rozwojowe 
biegły w innym kierunku, aniżeli drogi rozwoju gospodarstw za
chodniej Europy. Wierzyli niektórzy z nich, że dalszy postęp ro
syjskiego gospodarstwa społecznego pójdzie też dalej drogą swo
istą, opierając się na ojczystych, starych instytucjach społeczno- 
gospodarczych, obszczynie i arlieli.

Druga grupa marksistów utrzymywała, że kapitalizm rosyjski 
jest naturalnym wynikiem rozwoju gospodarczego.

T. - B. dołączył się do tej dyskusji, występując z początku 
z drobnemi pracami i artykułami w literaturze ekonomicznej, 
wkońcu dał dokładny obraz rozwoju kapitalistycznego w Rosji, 
stawiając sobie za cel zbadać gruntownie problem znaczenia fa
bryki w życiu narodu rosyjskiego, oraz rozstrzygnąć kwestję 
losów kapitalizmu rosyjskiego.

Wychodząc z końca XVIII w. obserwuje T. - B. etapy roz
wojowe przemysłu rosyjskiego w ciągu XIX w., jak najstarsza * i

’ ) Russkaja labriku w pioszlom i liaslojaszczem 1898; w jęz. niem.: 
Oeschichte der russisclicn 1'abrik, Berlin 1900. W łączności z tym lematem 
pozoslnją jako przygotowawcze lub uzupełniające prace T. -B.: Borba fabriki 
z kuslarem — „Nowoje Słowo", 1897, I.; Wlijanijc nizkich chlebnych cień — 
ibid. VI; Narodniczeslwo krjepostnaho perjoda — ibid. XI; lstoriczeskaja rot 
kapitała w razwylji naszej doniasznej promyszlennosli — ibid., 1898, VII; 
Statisliczeskije ilogi promyszlennaho razwytja Hosji, 1898; Diskusja o fabrike
i kapilalizmje „Naczalo", 1899, I.; Polożenje naszej induslrji w poslednje 10 tel 
i widy na huduszrzeje - Sowreniennyj Mir", 1910. XII: Narodnoje cha- 
ziajslwo Rosji — „Rircz". 1914 i inne.



..fabryka'1 kupiecka przemienia się w fabrykę szlachecką i I. zw. 
possesyjną. opartą na przymusowej pracy poddańczej. jak la 
znowu podupada z powodu braku ulepszeń technicznych, wydając 
przemysł chałupniczy (kuslarnictwo), który występuje z nią 
w czasie panowania Mikołaja I. do skutecznej konkurencji. (Ro
botnicy z fabryki roznoszą wiadomości wytwórcze po wsiach). 
Rozwój chałupnictwa (izby kustarnej) w owym czasie dał niektó
rym powód do twierdzenia, jakoby on był reminiscencją dziejową, 
swoistością gospodarczą ludu rosyjskiego, świadczącą o jego zdol
nościach gospodarczych, T. - U. tymczasem wykazuje, że kustar- 
niclwo epoki mikołajewskiej jest wytworem nowym, konsekwencją 
nieudolności społecznej organizacji fabryki ówczesnej. Swoistość 
rozwoju gospodarczego Rosji do tego czasu, według materjału hi
storycznego, przedstawionego przez T. - B.. jest oczywista. Po 
r. 1861 fabryka rosyjska upodabnia się do fabryki zachodnio
europejskiej i obiera tę samą drogę rozwojową. Przeobrażenie spo
łecznego gospodarstwa rosyjskiego na wzór zachodnio - europejski 
było koniecznym postulatem, podobnie, jak przeobrażenie organi
zacji armji —  powiada T. - B .').

Omawiana praca T. - B. (jego dyssertacja doktorska), głośna 
przed wojną w Rosji i poza jej granicami, jako ważny przyczynek 
do dziejów kapitalizmu wogóle. zawiera dużo materjału historycz
nego i jest bardziej historyczną, aniżeli teoretyczno - ekonomiczną. 
Spostrzeżenia swe opiera T. - B. tylko przeważnie na gubemjacli 
centralnych. O przemyśle polskim wspomina tylko w jednem 
miejscu, przy sposobności omawiania kryzysu przemysłowego 
w r. 1900. Wspomina on tam o rozmiarach kryzysu w ł.odzi. 
Białymstoku i Warszawie * *). Praca ta jednak dla badacza dziejów 
przemysłu polskiego jest niezbędna, od stosunków bowiem prze
mysłowych, ustawodawstwa, oraz poglądów ekonomicznych ro
syjskich. dokładnie przez autora opracowanych, zależny był 
w znacznym stopniu rozwój przemysłu polskiego. Ciekawe zwłasz
cza mogłyby być wyniki z porównania obu przemysłów z czasów 
przed reformą włościańską. Liczne źródła i literatura, przytaczane 
przez T. - B.. wprowadzają nas w dzieje gospodarcze Rosji 
XVIII —  XIX w. wogóle

'i Rusaka ja labriku sir. .
*1 Sir. .163 —  357.



Przez długi okres czasu zalicza siebie T. • B. do szkoły Marksa 
i odnosi się do mistrza z wielkim szacunkiem. Podkreśla to we 
wstępie do dwóch największych swoich prac (o kryzysach prze
mysłowych i o fabryce ruskiej), a pierwsze wydanie ..Podstaw 
ekonomji politycznej" z i 1909 poświęca Quesnav'owi, twórcy 
„tablicy ekonomicznej". Gossenowi, twórcy teorji użyteczności 
krańcowej, oraz Marksowi, najgłębszemu krytykowi ustroju ka
pitalistycznego. Mimo to od samego początku wstąpienia swego 
w życie naukowe nie przestaje T. - B. rewidować poglądów Marksa, 
podając ich często bardzo surowej krytyce. Już w pierwszej swej 
pracy (z r. 1890). o wartości, zaatakował ostro teorję wartości 
Marksa, z której tenże wysnuł lak wiele daleko sięgających wnio
sków Teorję pracy uważa T. - B. za podstawowy błąd nauki 
Marksa i socjalizmu wogóle. To. zdaniem jego. dziedzina, w której 
ekonomiści hurżuazyjni mają świadomość pełnego zwycięstwa. 
Teorja pracy Marksa, tudzież wynikająca z niej teorja nadwartości 
i wyzysku, która stała się dla wielu nietylko przedmiotem przeko
nania, lecz i fantastycznej wiary, a zamach na nią uważa się 
często jako zamach na świętości naczelne światopoglądu socjali
stycznego, jest zdaniem T. - B., nietylko naukowo nieuzasadnioną, 
ale i niepotrzebną dla uzasadnienia doktryny socjalistycznej. 
U podstaw bowiem teorji wartości, teorji wyzysku, u podstaw 
socjalizmu wogóle leży — zdaniem T. - B. —  nie moment ma- 
terjalny. jak utrzymywał Marks, lecz idealny, moment etyczny 
równowartości ludzkiej — natura ludzka, wartość absolutna 
człowieka, z której wynika prawo naturalne człowieka — jego 
wola.

Począwszy więc od tcrorji wartości, od wgłębiania się w myśli 
socjalistów - utopistów, przeprowadza T. - B. stopniowo rewizję 
|>oglądów Marksa, poświęcając temu przedmiotowi cały szereg 
dzieł ')•

‘ l Oczerki i z nowiejszej islorji poliliczeskoj ckonomji i socjalizmu — 
..Mir Iłożij", 1001; osobna odbitka w r. 1005; w r. 1010 ukazało s>q 6-le wy
danie lej pracy. — Czlo lakuje obszczrslwiennyj klas — „Mir Bożij", 1003, 
\ ll Krusz.cnjc kapilalislirzrskaho slroja kak naucznaja problenia — .Nowyj 
Pul". 1004 i po niem. w „Archiv fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolilik", 
T. 19 Psychiczeskije faktory obszczeslwicnnaho razwilja — „Mir Bożij", 
1904. VIII. Ktasowaja borol ba kak glawniejszije sodierżanje islorji — „Mir 
lloż.ij 1904. IX. Tieorcliczeskije osnowy Marksizma, 1005, po niem. w Lipsku



Serję tę zakończył T. - B. dziełem najgruntowniejszem o so
cjalizmie współczesnym '), streszczającym wyniki rewizjonistyczne 
oraz świadczącem o zupełnem prawie zerwaniu T. - B. z świato
poglądem marksowskim i zwróceniem się w kierunku idealistycz
nym Można nawet powiedzieć, że rewizjonizm T. • B. jako taki 
był tylko etapem w ewolucji jego myśli.

Jednem ze źródeł tego przełomu w światopoglądzie T. - B., 
który się dokonał w jego myśli około r. 1902, była filozof ja, 
zwłaszcza etyka Kanta, którą się ten uczony w drugim okresie 
swej pracy twórczej głęboko przejął. Kant, którego T. - B. prze
ciwstawia Marksowi'), według niego najwcześniej wskazał na 
ideał socjalistyczny przez wyprowadzenie idei równowartości 
osoby ludzkiej, jako postulatu rozumu praktycznego1), a idea ta 
stanowi nieodzowny element etyczny teorji eksploatacji pracy, 
a więc moment idealny, nie materjalny. Przeciwstawienie socja
lizmu indywidualizmowi, to, zdaniem T. - B., jeden z najbardziej 
zakorzenionych błędów, polegający na nieporozumieniu dzięki 
tylko etymologji wyrazu. Dla niego socjalizm, to głęboka, entuzja
styczna wiara w przyszłość ludzkości, królestwo szczęścia, zgody 
i wolności indywidualnej i społecznej1).

Ideałem jego nie jest równość społeczna, lecz wolność spo
łeczna, społeczeństwa zupełnie wolnych indywiduów. Anarchizm 
jednak uważa T. - B. za bezpodstawny, fantastyczny ideał. Mark- 
syzm. zdaniem jego. w żadnym wypadku nie wyczerpuje elemen
tów naukowych socjalizmu temhardziej, że dużo z tego, co później 
przypisywano Marksowi, było już własnością utopistów. Socjalizm 
utopistów —  powiada T. - B. —  zasługuje na poświęcenie mu pil
niejszej uwagi. On uważa go nawet za bardziej naukowy, aniżeli 
marksizm i dlatego sam stara się pogłębić, jakoteż zwrócić uwagę

1905 r. Socjaliliczcskoje uczenje ol> eksploatacji — „Mir Bożij", 1906. V. Do 
lej serjj należy lakżc późniejsza praca: Socjalizm kak polożilielnojc (pozy
tywne) uczenje. 1917.

') Sowrcmennyj socjalizm w swojcm istoriczeskom razwylji, 1906. Dzieło 
lo wyszło w llumaczeniu nieni.: Der modernę Sozialismus in seiuer histori- 
sclien Enlwickelung, Drezden 1908; w llumaczeniu francuskiem w r. I9l9, 
w ukraińskiem, Kijów 1921; w ezeskicm, Praga 1927.

a) „Kani i Marks" — lakże po niein. w „Arcliiv fiir Soziulwissonschafl 
unii Sozialpolilik", I. 35.

") Sowrem. socjalizm.
<) Ibid. 26



innych, na prace twórców ideału socjalistycznego. ..którzy chociaż 
sami nie mieli powodzenia w życiu, położyli głębokie i wieczne 
znamię swej myśli indywidualnej na całą epokę dziejową, którą 
przeżywamy1' ')• Wyższość utopistów upatruje T. - B. mianowicie 
w tein. że kiedy Marks w kapitale tylko przeprowadza krytykę 
ustroju kapitalistycznego i zastanawia się nad jego rozwojem, 
ustrojem zaś przyszłości socjalistycznej zupełnie się nie zajmuje, 
to utopiści hardziej pozytywnie usiłowali zbliżyć się do tego ide
ału. [Marksowi zarzuca 1’. - B.. że on nie doceniał roli twórczej 
człowieka, jego woli, lecz wierzył w siły żywiołowe ekonomicznego 
rozwoju, które z nieubłaganą koniecznością ciągną do przetwa
rzania się gospodarstwa społecznego w wyższe formy. T. • B. nie 
wierzy, jak tego spodziewa się deterministyczna przepowiednia 
Marksa, że kapitalizm umrze śmiercią przyrodzoną, zrujnowany 
przez elementarny dynamizm rozwoju ekonomicznego. Ludzkość, 
wola człowieka musi nowy ład społeczny świadomie przygotowy
wać i wywalczać. Tak samo zaprzecza T. - B.. jakoby rozwój hi
storyczny polegał jedynie na walce klasowej. Walka polityczna — 
zdaniem jego — nie pokrywa się z walką klasową. Religji, nauki, 
ideałów społecznych, polityki społecznej nie da się wyjaśnić za- 
pomocą interesów klasowych. Czynniki psychiczne, egoistyczne 
i altruistyczne. fizjologiczne, seksualne i t. p. wpływają — zdaniem 
T. - B. — równie silnie na zjawiska społeczne.

Równocześnie z przełomem, jaki się dokonał w ewolucji po
glądów T. - B., zaczyna się nowa faza w jego twórczości naukowej 
i praktycznej i jako wynik w poszukiwaniach za ideałem spo
łecznym, przedmiotem jego zainteresowania staje się zagadnienie 
kooperacji. Owocem pracy jego na tern polu jest cały szereg 
prac. z tych trzy najpoważniejsze zostały przetłumaczone na język 
polski *

' l  Ibid. z przedmowy.

*i Społeczne zasady kooperacji, Iłum. tlenipel. Warszawa 1923. Wyd. 
Zw. Hot. Stowarzyszeń Spożywców, XIV +  439 — Społeczno - ekonomiczna 
zasada kooperacji, przełożyli z II. wyd. J. Hempcl i M. Orselli, Warszawa I9IH. 
sir. V 4  107. — Stowarzyszenia wytwórców i stowarzyszenia pracy — przekład 
z przedmową M. Orselli, Warszawa— Lublin. 1919, sir. 2 4  VI 4  68 4  l.

Z dziedziny lej ważne są także nasi. prace: K Iuczszemu liuduszczenin. 
■912; W  poiskach nowaho mira, 1913; O kooperalywnom ideale - - „Wiestnik 
kooperaliwnych Sojuzow", 1918, I.; Russkaja ziemetnaja reforma i koope
racja - ..Wiestnik kooperaliwnych Sojuzow", 1918; Produkcyjni pidpryjem



'I'. - B. uważa, że kooperacja, (o forma gospodarcza, klóra zbliża 
ludzkość do ideału społecznego; i dlatego ostatecznym jej celem 
jest, aby się w niej całe społeczeństwo zjednoczyło. U zasad 
bowiem kooperacji leży len pozaklasowy moment etyczny, pełny 
idealistycznego natchnienia.

Z pomiędzy prac T. - B. godne także uwagr i w swoim czasie 
aktualne są rozprawy o reformie rolnej (z r. 1905) ’ ), o pieniądzu 
papierowym * 2) , oraz praca o wpływie idei ekonomji politycznej 
na przyrodoznawstwo i filozofję Jl .

Pracę pedagogiczną rozpoczął T. - B. w r. 1895, jako doceni 
prywatny ekonomji na uniwersytecie petersburskim, lecz po czte
rech latach został zwolniony z powodu swych przekonań socjali
stycznych, a w r. 1901 aresztowany i zmuszony do opuszczenia 
Petersburga. Dłuższy czas przebywał u przyjaciół na Połtaw- 
szczyżnie, biorąc żywy udział w życiu obywatelskiem, pracując 
praktycznie na polu podniesienia gospodarczego włościan. W cza 
sic pierwszej rewolucji (1905 r.) powraca znowu na uniwersytet 
do Petersburga. W  r. 1913 został wybrany profesorem ekonomji 
i statystyki na tymże uniwersytecie, lecz ministerstwo wyboru tego 
nie zatwierdziło. Jednocześnie wykładał on ekonomję na W yż
szych Kursach Żeńskich im. Bestużewa, a od r. 1914 był także 
profesorem na politechnice petersburskiej. W  latach 1912 — 13 
dojeżdżał także z wykładami o kooperacji do uniwersytetu mo
skiewskiego im. Szaniawskiego. Bardzo często występował z wy
kładami publicznemi w Petersburgu i na prowincji, brał czynny 
udział w pracach „Wolnego Towarzystwa Ekonomicznego". Kra
somówcą T. - B. nie był, lecz aktualne tematy, które chętnie roz
trząsał, ścisłość argumentacji, swoboda i szczerość w obcowaniu 
ze słuchaczami wzbudzały często entuzjazm i głęboki szacunek do 
jego osoby.

Rewolucja w r. 1917 zastała go w Petersburgu, gdzie też zaraz 
został powołany na katedrę uniwersytecką, wolał się jednak prze-

slwa kooperalywiw z loczky pohladu kooperalywnoji leorji — „Ukr. Koope
racja". 1918, 11. Oslannia mela kooperacji — „Ukr. Koop.“ , 1919, I.; Koope
racja w suczasnu swilowu epochu — „Ukr. Koop.“ „ 1919. II.; Kooperacja 
socjalno ■ ekonomiczna, przyroda jiji la mela — Dniprosojuz, Kijów, 1919.

') Ziemelnaja reforma — „Mir Bożij", 1905.
2) Bum.-iżnyja diengi i intlal, 1917; drugie wyd. 1919, sir. 132.
*) „Zapysky Ukr Akad. Nauk", I. I.
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nieść do Kijowa; lam brał udział w organizacji U kr. Akadem ji 
Umiejętności, był profesorem ekonomji na tamtejszym uniwersy
tecie. oraz ministrem finansów Ukraińskiej Republiki Narodowej. 
Na tern stanowisku spotkała go śmierć w wagonie, w drodze do 
Odessy, gdzie też spoczywają zwłoki tego męża nauki. Zmarł 
T. - H. w dniu swych urodzin 21. stycznia 1919 r., pozostawiając 
przerwany w połowie artykuł p. I. „Kooperacja we współczesnej 
epoce świata".



KILKA UWAG W SPRAWIE ZADAŃ HISTORJI 
.  GOSPODARCZEJ.

(Z powodu książki A. D o p s c h a :  Naluralwirlsrliafl und Geldwirlschafl
in der Weltgeschichte).

T r e ś ć :  Slosunek do lliichera, sir. 112. — Metoda, sir. 113. — Pojęcie 
kapitalizmu, sir. 116. — Folwark pańszczyźniany, sir. 118. -- Pieniądz 
i kredyt, sir. 120. — Hislorja gospodarcza a ekonom ja, sir. 122. — Zadania 
i metody hislorji gospodarczej, sir. 127.

Znakomity badacz stosunków gospodarczo-społecznych wcze
snego średniowiecza, prof. Uniwersytetu Wiedeńskiego. Alfons 
D o p s c h wydał w r. ub. nową rzecz p. t.: N a tu rn lw ir s tc h a ft  u n d  
( le ld w ir t s c h a f l  in  d e r  W e ltg e s c h ic h te ') . Jeslto lemat, który 
D o p s c h omówił na VI Międzynarodowym Kongresie Nauk Hi
storycznych w r. 1928 w Oslo i w roku następnym wydrukował 
w A rc h iu  f u r  R e c h ts-  u . W ir lsc h a f tsp h ilo so p h ie  ’ ). W obecnej, 
książkowej postaci zagadnienie, sprecyzowane w tytule, uzyskało 
szczegółowsze uzasadnienie naukowe, otrzymało odpowiedni apa
rat źródłowy, można więc skontrolować zarówno podstawy źród
łowe, na jakich autor oparł się w swych rozważaniach, jak i tok 
jego rozumowania * *).

'i Wiedeń. 1930.
’ ! T. 22. i 1929, 153 nasi
*) Książka prof D o p s c h a  została omówiona przez prof. Z. W o j '  

C i e c h o w s k i e g o ,  Przcw. Iiist. - prawny, rocz. I., zesz. 3 (1990) i odb. 
Prof. W o j c i e c h o w s k i  ograniczył sic zresztą tylko do streszczenia pracy 
D o p s c h a  i podkreślenia jej niektórych walorów metodycznych, zwłaszcza 
w zakresie korzystania z informacyj źródeł bezpośrednich.



Rzecz prof. I) o p s e h a jest właściwie jednym wielkim, 
programowym niejako protestem przeciwko poglądom i tezom 
szeregu ekonomistów i historyków, dotyczącym gospodarczego 
rozwoju społeczeństw ludzkich1). D o p s c h  uważa, że teorje, 
najbardziej uznane i przyjęte (jak n. p. B ii c h e r a) opierają się 
na rozróżnieniu epoki gospodarstwa naturalnego i pieniężnego, 
że jest to podstawa wszystkich obecnych poglądów tak dalece, że 
nawet ci badacze, którzy, jak n. p. W. S o m b a r t ,  dostrzegali 
błędy swych poprzedników, nie umieli wyciągnąć stąd odpo
wiednich wniosków* * 3). Te właśnie wnioski stara się wyciągnąć 
Do p s c h .  Przyjmując za udowodnioną sprzeczność, zachodzącą 
między teorją B i i c h e r a  a rzeczywistością historyczną *), 
mniej się zajmuje kontrolowaniem tez B ii c h e r a , najpmiast 
główny nacisk kładzie na udowodnienie, że od najwcześniejszych 
do ostatnich czasów gospodarstwo naturalne istniało równorzęd
nie z pieniężnem, że to ostatnie niezawsze stanowiło postęp go
spodarczy, że dlatego też występowanie w niektórych okresach 
w większych rozmiarach gospodarstwa naturalnego nie może być 
dowodem, aby stanowiło to nawrót do bardziej pierwotnych 
form gospodarczych4 * *). Nawet więcej: D o p s c h  stara się obalić 
lezę która takie systemy gospodarcze, jak n. p. kapitalizm, wią
zała stale z gospodarką pieniężną, —  i dowodzi, że geneza kapi
talizmu nowoczesnego musi być rozpatrywana pod innym kątem 
widzenia, a mianowicie: równorzędności i współistnienia gospo
darstwa i naturalnego i pieniężnego 9) . Dla uzasadnienia swych 
tez D o p s c h  śledzi informacje, dotyczące gospodarstwa na
turalnego i pieniężnego zarówno u ludów pierwotnych *), jali 
w kulturach starożytnych7), (Chiny, Japonja, Indje, Babilonja.

'I  Jest lo, jak wiadomo, stary, niemot chroniczny zatarg między histo
rykami a ekonomistami o I. zw. Wirtschaflsstufenlehre. Por. w tej sprawie: 
v. B e l o  w,  Utbtr Theorien der wirtsch. Entwicklung der Vólker, Probleme 
d. Wirlschaflsgcschichle, 1920, 143, nasi., oraz F. B u j a k ,  Uuragi krytyczne 
o panującej teorji rozwoju gozpodarczego, Pam. IV Zjazdu Historyków Pol 
w Poznaniu, 192ó.

’ ) O. c., sir. 5.
J) Ibid., sir. 2 — 3.
4) O. c. str. 21, 243 nast. i passim (zwłaszcza str. 39.).
‘ I Sir. 240 — 242.
*) O. c. str. 24 nast
7) Str. 30 nasi.



Persja, Grecja, Rzym), średniowiecznych1) (Bizancjum, Arabo
wie, epoka merowińska i karolińska, w. X —  XII, późniejsze 
średniowiecze) i nowożytnych* *). Wniosek ostateczny") stwier
dza : „Die Wirtschaftsstufenlehre cntspricht nicht den histori-
schcn Tatbeslandcn und ist auch in ihrem evolutionistischen Auf- 
hau vóllig unhaltbar. Sie ist eine ganz unbegriindete Simplifizie- 
rung der viel mannigfaltigcr und sehr verschiedcn gearteten Ent- 
wicklung in den einzclnen Landem und Zeiten...“ .

Taka jest, ogólnie biorąc, teza, a zarazem punkt wyjścia 
i wniosek końcowy badań D o p s c h a. Zbadajmy pokrótce jej 
wartość naukową.

Przedewszystkiem, jakaż jest metoda badań D o p s c h a  ? 
Niesłychanie prosta i wyraźna ! Oto autor zbiera nader skrupu
latnie informacje o tern, czy w danym kraju i w danym okresie 
istnieją ślady gospodarstwa pieniężnego albo też gospodarstwa 
naturalnego, przyczem dla czasów wcześniejszych poszukuje prze
dewszystkiem informacyj, dotyczących gospodarstwa pienięż
nego zaś dla czasów nowszych — naturalnego. W  zakresie gospo
darki pieniężnej chodzi mu o handel, oparty na pieniądzu (zwłasz
cza kruszcowym), o skarbowość, o systemy płac, ceł etc. W  za
kresie gospodarki naturalnej w czasach nowożytnych uwzględnia 
systemy robocizn, danin i czynszów, oraz wymianę naturalną. 
W  ten sposób autor wszędzie i zawsze stwierdza istnienie tych 
dwóch zasadniczych typów gospodarczych

Muszę odrazu zaznaczyć, że jest to wynik, który nic a nic 
nowego nie daje, co więcej, że cała praca pod tym względem 
jest wybijaniem drzwi, oddawna otwartych. Nie wiem, czy jest 
choć jeden ekonomista, któryby nie znał znacznej części 
tych faktów, jakie zestawia prof. D o ps ch, któryby zaprzeczył 
współegzystencji gospodarki naturalnej i pieniężnej. Rzecz prosta, 
przybyło dużo nowych faktów, badania archeologiczne, histo
ryczne, etnograficzne wprowadzają wciąż nowe informacje, które 
nie były znane przed 50, nieraz nawet przed 10 laty. Ale to, że 
od czasów najdawniejszych aż po dzień dzisiejszy istnieją obok 
siebie rodzaje gospodarstw typowo naturalnych i pieniężnych, 
jest rzeczą, o której pisze się w najbardziej popularnych pod

') Sir. 90 nasi. 
a) Sir. 195 nasi.
•) Sir. 201.

Roctniki •poi- i fotp. L s



ręcznikach ekonomji społecznej. A wobec tego nasuwa się odrazu 
myśl. czy nie mamy w tym wypadku do czynienia poprosili 
z jakiemś wielkiem nieporozumieniem ?

Istotnie — tak właśnie jest i nawet nietrudno owo nieporo
zumienie wykryć.

Frzedewszyslkiein trzeba powiedzieć, że najzupełniej błędnie 
prof. D o p s c h przypisuje B ii c li e r o w i utrzymanie podziału 
według zasad H i l d e b r a n d a  na gospodarstwa naturalne 
i pieniężne. Właśnie B ii c h e r był jednym z tych, którzy ten 
podział odrzucili. Ale gdvby nawet polemika 1) o p s c h a doty
czyła samego H i l d e b r a n d a .  to i lak jego metoda nie 
mogłaby doprowadzić do żadnego celu. Bo H i l d e b r a n d o w i  
nie chodziło przecież o to. czy w danym okresie istniały obok 
siebie gospodarstwa naturalne i pieniężne — indywidualne. 
Wszystkim innym ekonomistom, którzy zajmowali się zagad
nieniem ..stopni rozwojowych" w dziejach gospodarczych cho
dziło także nie o gospodarstwa indywidualne, ale o gospodarstwo 
społeczne (Yolkswirlsclial'l), a zatem o to. co B ii c h e r sfor
mułował jako: ..Dic Gcsamlheił der Veranslallungen. Einrichtun- 
gen und Vorgange. welche die Bediirfnisbefriediegung eines gali
zen Volkes hervorrulT‘ Gdyby nawet la definicja nasuwała 
jakiekolwiek wątpliwości z punktu widzenia teoretycznego, to 
w każdym razie jest najzupełniej wystarczająca do lego, aby 
zrozumieć, o co chodzić mogło autorom leoryj ..stopni rozwojo
wych", a w pierwszym rzędzie — B ii c h e r o w i. Cały wstęp, 
uzasadniający potrzebę wprowadzenia nowego podziału na etapy 
rozwojowe, poświęca B ii c h e r właśnie kwestji. czem jest go
spodarstwo społeczne i jak je badać należy. Można się zgadzać 
z B ii c h e r e n i. albo nie. ale nie sposób pomijać milczeniem 
jego tezy. że gospodarstwo społeczne, jako rezultat procesu hi
storycznego. nie jest starsze niż państwo nowoczesne, że przed 
jego powstaniem istniało życie gospodarcze, które jednak nie 
inoże być nazwane gospodarczo - społecznem 2). Właśnie z lego 
punktu widzenia ustalał B ii c h e r kolejność swych stopni 
rozwojowych, czy raczej stopni gospodarczych, widząc w oslal- 1

1 1 Die E n lw iik lu n g  der Y o lk iw irtacha ft (eyltijt; według wyd. 16 z roku
19221, sir. K,V

>) O. c. sir. 90 — 91.



nim z nich -  trzecim — dup istniejącego wyraźnie gospodarstwu 
społecznego.

Tego właśnie nie uwzględnił zupełnie prof. D o p s c h  (zre
sztą — nie on pierwszy wśród historyków) i dlatego to dowodził 
rzeczy, które nie wiązały się z kwestją takiego czy innego typu 
gospodarstwu społecznego. Gdyby chciał w tym kierunku pro
wadzić swe hadunia — można zgóry przewidywać, że natrafiłby 
na znaczne trudności. Bo przecież okoliczność, że n. p. w pań
stwie kurolinskiem istnieje luku czy inna grupa kupców, zajmu
jących się handlem, czerpiących zyski z lego właśnie handlu, 
ulho spekulucyj finansowych. — nie mówi jeszcze nic o cha
rakterze gospodurslwu społecznego tej epoki, podobnie jak nie 
wyjaśni nam charakteru dzisiejszego gospodarstwa społecznego 
fakt istnienia gospodarstwa wiejskiego, opurtego o gospodarkę 
naturalną, czy leż będącego rodzajem ..zamkniętego gospodar
stwa domowego" w ujęciu B ii o lic  r a. .1 e d y n e m k r y  
I e r j u m . j a k i e  I u m o ż e iii i e ć z a s t o s o w a n i e ,  
j e s t  k n  l c r j u iii s t a t y s t y c z n e ,  które uwypukliłoby 
p r z e w a g ę  takich czy innych cech. występujących w daneni 
gospodarstwie społecznciii i nadających mu pewne specyficzne 
właściwości. Trudności, o których wspomniałem wyżej, wynikają 
właśnie stąd. że dla czasów wcześniejszych nie rozporządzamy 
odpowiednim malerjałem statystycznym, a dla czasów jeszcze 
wcześniejszych — nie posiadamy go zupełnie. Nie znaczy to jed
nak, aby samo zagadnienie stawało się przez to nierozwiązalnem. 
poproslu wymaga ono nowych środków melodycznych, które 
znaleźć można. — choćby li. p. w badaniach etnologicznych. \le 
o leni jeszcze będzie mowa niżej. Narazić — to jedno trzeba pod
kreślić: istnieje teoretyczny postulat badania rozwoju gospodar
stwa społecznego i w sludjach historycznych trzeba się z nim 
liczyć. Tego książka prof D o p s c l i a  nic uwzględniła w naj
mniejszej nawel mierze, choć skierowana jest przeciw leorjom. 
które I y I k o leni gospodarstwem się zajmują.

Ale idźmy dalej i zapytujmy, co nowego przynosi praca prof 
Do p s c l i a  dla poznania rozwoju gospodarstw indywidualnych, 
względnie jednorodnych grup tych gospodarstw ? Pomijając 
całkowicie zagadnienie rozwoju gospodarstwa społecznego, 
1) o p s c li zajmuje się — jak wspomniałem — właśnie kweslją 
gospodarstw indywidualnych, charakteryzując je z punktu wi



dzenia gospodarczego, t. j. poszukując w nich cech gospodarki 
pieniężnej lub naturalnej. Rzecz prosta, tego rodzaju rozważania 
mają całkowite uzasadnienie naukowe i pod tym względem wy
wody tak znakomitego znawcy materjału źródłowego (zwłaszcza 
średniowiecznego), jakim jest prof. D o p s c h ,  powinny przy- 
nicś«'- szereg pozytywnych rezultatów.

Niestety i tutaj trzeba powiedzieć, że zemściły się na autorze 
nieporozumienia terminologiczne, nieścisłe stosowanie dcfinicyj 
i równie nieścisła analiza poszczególnych zjawisk gospodarczych. 
Kilka przykładów może bliżej rzecz wyjaśni.

Może najjaskrawiej kwcstja ta występuje w odniesieniu do 
kapitalizmu. D o p s c h  stawia tezę’ ), że kapitalizm wiąże się 
nie wyłącznie z gospodarką pieniężną, ale także i z naturalną 
i zaznacza, że trzeba się wystrzegać rozpowszechnionego poglądu, 
że kapitał „immer mit Geld und kapitalistische Wirtschaltsform 
mit Geldwirtschaft gleichzusetzen sei2). Znajduje też dowody, 
że kapitalizm istniał w okresach przeważającej gospodarki na
turalnej, że da się wtedy stwierdzić nawet historycznie. Dowo
dami temi są: „kapitaliści" w dawnem państwie żydowskiem, 
wielkie władztwa dominikalne w epoce karolińskiej, stosunki 
kredytowe w tej epoce, wreszcie l. zw. Gutsherrschaft w Niem
czech wsch. pod koniec średniowiecza, oraz kilka przykładów 
z historji nowożytnej (nabywanie ziemi przez kapitalistów 
w w XV., „Trucksystem", Encomienda hiszpańskie w Ameryce)

Trzeba odrazu stwierdzić, że D o p s c h  nie precyzuje bliżej, 
caem jest kapitalizm, z tego jednak, co mówi w kilku miejscach 
swej książki1), wraz z tern, co wypowiedział w recenzji książki 
S o m b a r t a  o nowoczesnym kapitaliźmie *), — wynika, że 
cechą charakterystyczną, wyróżniającą kapitalizm, jest das „Ge- 
winnslreben", występujący w działalności gospodarczej ludzi. 
Trzeba jednak odrazu podnieść, że nic jest to wcale określenie 
kapitalizmu, bo nawet istnienie ludzi, wykazujących dążenie do 
osiągnięcia zysku, a więc przesiąkniętych ..duchem kapitalistycz
nym" — nie jest równoznaczne z istnieniem kapitalizmu ! Należy

•) O. c. sir. 236 — 242.
2) Sir. 240.
"i Sir. I0C, 170. 207, 235, 237 i nasi.
*) Entttehung dei modernen Knpilalismui |w zbiorze: Verfassungs- 

u. Wirlsc-haflsgeschichle d. Millelallers, 1028).



odróżniać' kapitalizm jako „system*1 (w rozumieniu n. p. S o iii - 
ba r t a ) ,  czy też ustrój danego pospodarstwa społecznego (jak 
n. p obecny ustrój większości państw europejskich) od kapita
lizmu, jako formy gospodarstwa kapitalistycznego, t. j. przedsię
biorstwa kapitalistycznego, występującego w różnych epokach 
historycznych jako gospodarstwo indywidualne. Co miał prof. 
I) o p s c h na myśli, kiedy pisał o ..kapitalizmie "? Trudno wie
dzieć, skoro nie dał ani słówka wyjaśnienia. Tymczasem sama 
przez się nasuwała się tutaj konieczność podania definicji owego 
kapitalizmu, leni więcej, że przecież jest pod tym względem cały 
szereg poglądów niezawsze z sobą zgodnych. W literaturze nie
mieckiej pisano na len temat bodaj najwięcej (przedewszystkiem 
w związku z pracą Sn m b a r  ta ..Der moderne Kapitalismus") 
i gdyby nawet prof. D o p s c h  nie zgadzał się z poglądami, wy- 
powiedzianemi dotychczas w lej sprawie, to należałoby oczekiwać 
własnej jego definicji, uzasadnionej, rzecz prosta, naukowo. 
W  rezultacie — mamy tylko określenie ..kapitalistów1* i to |n>- 
traktowanych dość swobodnie („dążenie do zysku** nie jest wcale 
cechą wyłączną „kapitalisty** w znanych mi definicjach lego ter
minu). nie znajdujemy natomiast definicji ..kapitalizmu". Czcni- 
że jest ten kapitalizm? Jeśli chodzi o „system" kapitalistyczny, 
to uważam, że najlepszą i naukowo najbardziej uzasadnioną de
finicję dał S o m h a r l 1). Nie jest to tutaj zresztą najważniejsze, 
bowiem, jak wiemy. prof. D o p s c h  nie zajmuje się gospodar
stwem społecznem. a lemsamem i jego „systemem", chodzi więc 
raczej o definicję formy gospodarstwa kapitalistycznego, t. 
o przedsiębiorstwo kapitalistyczne. Zwrócić trzeba uwagę nu to. 
że jeśli „system" kapitalistyczny dotyczy w pierwszym rzędzie 
organizacji produkcji, związanej nierozerwalnie z działalnością 
handlową (produkcja dla rynku zbytu), to przedsiębiorstwa ka
pitalistyczne mogą obejmować swą działalnością cały szereg 
czynności gospodarczych, które niezawsze są bezpośrednio zwią 
zane z produkcją (n. p. przedsiębiorstwa, mające na celu dostar
czanie kredytu lub środków przewozowych). Podkreślam to dla
tego. że przedsiębiorstwa kapitalistyczne niekoniecznie muszą 
występować tylko w „systemie" kapitalistycznym. Otóż eteb>, 
które występują we wszystkich przedsiębiorstwach kapitalislycz-

*) Der moderne Kapihtlismus. wyd. B (niezmienione 2-e), 1924, I, sir. 319.



nych. są następujące: 1 ) istnienie kapitału, jako rzeczowej pod
stawy przedsiębiorstwa (kapitał zarobkowy B o h m - B a w e r -  
ka) .  będącego w rękach właściciela przedsiębiorstwa i osiąganie 
dochodu (t. zw. reprodukcja wartości) jako jedyny cel działal
ności gospodarczej, opartej na zasadzie racjonalizacji: 2 ) w y
odrębnienie się kierownictwa przedsiębiorstwem, jako samo
dzielnego zadania gospodarczego, spoczywającego w rękach wła
ściciela przedsiębiorstwa; 3| organizacja pracy, oparta na pra
cownikach najemnych, nie posiadających środków produkcji1).

Powyższe uwagi, będące w zasadzie zgodne z powszechnie 
przyjętemi określeniami przedsiębiorstwa kapitalistycznego, po 
zwalają stwierdzić, że działalność ludzi, prowadzących speku
lacje gruntowe w dawnem państwie żydowskicm nie miała nic 
wspólnego z kapitalizmem. Podobnie nie sposób dopatrzyć się 
cech kapitalistycznych w działalności wielkich właścicieli grunto
wych w epoce karolińskiej Jeśli prof. Do p s c h  nazywa je przed
siębiorstwami kapilalislyc7nem ito jest to poprosi u niezrozumie
nie. czcni jest w swej istocie przedsiębiorstwo kapitalistyczne, 
leni hardziej, że nie daje ani jednego dowodu, że lakierni były owe 
..(irundherrschaflen". podobnie jak nie daje takiego dowodu 
w swojem dziele: D ic  W ir t s c h u f t s e u t u r ic k lu n y  d e r  K a r o l i n g e r -  

: e i l ,  (1921/22. 2 wyd.). na które się powołuje. Bo przecież nie jest 
takim dowodem zwiększanie obszarów władztwa dominikalnego, 
ani też spekulacje, uprawiane przez wielkich właścicieli ziem
skich i polegające na skupowaniu zboża od poddanych po tanich 
cenach, aby je polem sprzedać drożej ').

Hównież nie były przedsiębiorstwami kapitalistycznemi fol 
warki pańszczyźniane, zorganizowane jako gospodarstwa natu
ralne. Pod tym względem mogę ograniczyć się do krótkiej negac ji 
bowiem samo zagadnienie zostało w zupełnie* przekonywujący 
sposób rozstrzygnięte przez prof. J. R u I k o w s k i e g o , który 
stwierdził, że folwarki pańszczyźniane nie mogą być zaliczane 
do przedsiębiorstw kapitalistycznych*).

’ | Nieco iniii). r.res/li| (lulye/:|ci| stosunków agrarnych. definicji; przed
siębiorstwa kapitalistycznego dal prof. J. R u t k o w s k i : K ap ita lizm  agrarny  

a> E u rop ie  w czatach now ożytnych. Pani. V Zjazdu Itistor Pol. w Warszawie, 
1930, I. 30.

al o. e. ::w.
"I Ibd. 237.
«) O. c. 31 32.



Chciałbym zwrócić uwagę na jeden jeszcze szczegół, cha
rakterystyczny dla metody, jaką stosuje prof. I) o p s c h. Otóż 
między innemi dowodami, że gospodarstwo folwarczno - pań
szczyźniane hyło kapitalistyczne. 1) o p s c h powołuje się na 
zdanie H r e n I a n a '). że traktowanie ziemi, jako kapitału .,d. h. 
ais ein Sachvermógen. das zum Erwerbe genutzl wird und rech- 
nerisch nur ais werhende Geldsumme in Helracht komml". — 
występuje już w średniowieczu. Ur e n  l a n o  miał tu na myśli 
zastawy i kupno renty — i pod tym względem miał niewątpliwie 
słuszność. Ale cóż stąd za wnioski, jeśli chodzi o naturalne pod
stawy gospodarcze dla rozwoju kapitalizmu ? Przecież sam prof. 
D o p s c h  zaznacza za H ren  t a n e m ,  że chodzi tu o środki 
rzeczowe, które ..rechnerisch n u r a is  w e r h e n d e  G e l d 
s u m m e  in Hetraehl komint", czyli, że.inaczej mówiąc, takie 
traktowanie ziemi mogło powstać dopiero (i tylko) w okresie 
gospodarki pieniężnej, która pozwoliła na rachunek -pieniężny. 
Pomieszanie |>ojęć, a nawet niezorjentowanie się w treści definicji, 
-występuje tu jak na dłoni. I pod tym względem wywody prof. 
D o p s c h a  nie mogły przyczynić się do wyjaśnienia owej „rze
czywistości historycznej", której poznanie ma być celem badań 
historyka! Nie uwzględnił prof. D o p s c h  tego. że w gospo
darstwie kapilalistyczncm jest rzeczą obojętną, czy w loku dzia
łalności gospodarczej hędą użyte takie czy inne dobra rzeczowe 
w postaci n. p. płac roboczych (w systemie lrukowym); chodzi 
o to. że ostatecznym rezultatem (który przewiduje się przy roz
poczynaniu działalności) jest zysk, wyrażony tylko w pienią
dzach ! A wreszcie — jeszcze jedno: kapitalizm, jako określenie, 
jest. definicją naukową, formułującą pewne cechy życia gospo
darczego. a w szczególności pewien typ gospodarki pieniężnej 
Jeśli więc prof. D o p s c h  chce pod to pojęcie podciągnąć także 
pewne zjawiska gospodarki naturalnej, to tern samem zmienia 
zasadniczo samo pojęcie, rozumie pod tern zupełnie coś innego, 
niż jest to ogólnie w nauce przyjęte. A stąd prosty wniosek, że 
powinien dać nowe własne, określenie ..kapitalizmu". Natomiast 
hezpodstawnem (i wręcz błędncin) jest przestrzeganie przed łą
czeniem kapitału z pieniądzem, a kapitalistycznej formy gospo
darczej z gospodarką pieniężną, skoro taka. a nie inna jest defi- 1

1 1 A gra rpo litik , 1925. sir. 225 nasi.



nicja tej właśnie formy gospodarczej. Z tern tylko zastrzeżeniem, 
że kapitałem (co przecież wynika jasno choćby z tej definicji, 
jaką cytuje za B r e n t a n e m  sam prof. D o p s c h) mogą być 
wszelkie dobru rzeczowe (więc wcale nie pieniądz), które jednak 
rachunkowo tylko jako pewna kwota pieniężna brane są pod 
uwagę.

Zająłem się bliżej nieco powyższem zagadnieniem, bowiem 
dla metody, stosowanej przez prof. D o p s c h a . jest ono naj
bardziej może charakterystyczne. Jak widać, największym jej 
brakiem jest niedość ścisłe stosowanie definicyj, jakie wprowadziła 
ekonomja społeczna. Nie wchodząc już szczegółowiej w inne 
kwestje, poruszone przez prof. D o p s c h a .  chciałbym stwierdzić, 
że podobne braki spotykamy w wielu innych miejscach książki,
m. in. także w rozdziale poświęconym zagadnieniu związku feoda- 
lizmu z gospodarką naturalną1). Wywody te choćby dlatego nie 
mogą przekonać, że autor zajął się tylko związkami, zachodzącemi 
między feodalizmem w sensie politycznym a skarbowością państw 
feodalnych, podczas gdy istota zagadnienia sprowadza się do 
związków, zachodzących między feodalizmem, jako ustrojem po
lityczno - gospodarczym a gospodarstwem społecznem danej epoki.

Jak widać — charakterystyka gospodarstw indywidualnych 
w ujęciu prof. D o p s c h a  nie jest ani wystarczająca ani zu- 
dowalniająca W związku z tern chciałbym zwrócić uwagę na 
kilka jeszcze momentów metodycznych. Tuk n. p. jest dla mnie 
rzeczą nad wyraz niebezpieczną traktowanie pieniądza na roz
ciągłości całych tysiącoleci i całej kuli ziemskiej jako zjawiska 
jednorodnego, nie ulegającego żadnym zmianom. Przecież jaki
kolwiek podręcznik nauki o pieniądzu mógłby łatwo wskazać, 
że czem innem z punktu widzenia gospodarczego jest pieniądz
n. p w w. VI u ludów germańskich, niż ten sam pieniądz we 
współczrsnem państwie bizantyńskiem: nie ze względu na jego 
cechy zewnętrzne, ale ze względu na jego f u n k c j e .  Pieniądz 
przecież, przedewszyslkiein zaś jego wartość (substancjonalna 
i funkcyjna) przechodził przez szereg etapów rozwojowych, któ
rych w badaniu jego znaczenia gospodarczego nie sposób po
minąć *). Podobnie nie można pominąć historycznego rozwoju

‘ I O. c. sir. 215 —  235.

a) Por. K. H e I f f c r i o l i , tield u. Hu/iken, 1923, wyd. 6. I., sir. 5 n., 
36 ii.. 544 n. Badania w lym zukresic sq o lylc ululwionc, że marny przecież



funkcyj pieniądza (pieniądz, jako powszechny środek płatniczy, 
wymienny, jako miernik wartości etc.; pieniądz, jako towar i za
trata tego charakteru itd ), bowiem nie występują one odrazu 
z pojawieniem się pieniądza, są raczej wynikiem pewnego pro
cesu historycznego. Pojawienie się monety kruszcowej i jej roz
wój również musi podlegać specjalnemu badaniu nawet wtedy, 
kiedy występuje już na danem terylorjum pieniądz w tej właśnie 
postaci, bowiem i wówczas jego funkcje niezawsze odpowiadają 
tym, jakich można się —  teoretycznie — spodziewać (n. p. skarby 
pieniędzy siekanych w Polsce w w. X .'). Inaczej mówiąc, nie
zawsze tam, gdzie pieniądz występuje nawet w gospodarstwie in- 
dywidualnem, można mówić o gospodarstwie pienięźnem. trzeba 
dopiero bliżej zbadać jego rolę gospodarczą w danej epoce3).

Szereg zastrzeżeń wywołuje także stosowanie przez prof. 
I) o p s c h a terminu „Kreditwirtschaft“ . Tam, gdzie on o tern 
mówi, charakteiyznjąc poszczególne kraje’ ), nie chodzi wcale 
o „Kreditwirlschaft" w sensie Hildebranda, ale poprostu o sto
sunki kredytowe. „Kreditverkehr“ , zaczynające się notabene do
piero rozwijać4). * *)

/uchowane p o g l ą d y  na gospodarcze znaczenie pieniądza zarówno w Irak- 
lalach leorelyrznych, jak i w źródłach opisowych, oraz w konkretnych po
sunięciach gospodarczych (ii. p polilyku monetarna panujących w wiekach 
średnich).

') Por. n. p. M. (i u ni o w s k i , Pod ręczn ik  num izm atyk i p o ltk ie j, 1014. 
sir. 1,1— 14.

,Jj Wskutek lego nic jest wystarczająrem powoływanie się na wyko
palisku archeologiczne, zawierające takie czy inne ilości monet, jak to n. p. 
czyni prof. B u j a k ,  polemizując z teorją K o c h e r a  (Vwngi kry
tyczne, o. c.l.

a) O. c. sir. 140, 170, 1MI.

*) Nie wchodząc bliżej w szereg polemicznych uwug prof. I) o p s c li u , 
pragnę zwrócić uwagę, że w niektórych miejscach spotykamy się wręcz 
z rBżącemi nieścisłościami. Tak li. p. mówiąc o ludach pierwotnych, powołuje 
się (sir. 21) -  celem obalenia poglądu B i i c h e r a  — na zdanie K o p p e r s a
że u tych ludów zamknięte gospodarstwo domowe nie występuje w naj
czystszej postaci (,,in idealsler form 11 i. Tymczasem K o p p e r s  stwierdza 
(Der Mentch aller Zeiten, t. III, cz. I.: Gesellschafl u. Wirtschafl d. VAIker. 
sir. 4t)6), że właśnie występuje u tych ludów zamknięte gosp. domowe „im 
beslen Sinne des Worles", tyle tylko, że istnieje tu rodzaj wymiany naturalnej 
(w formie darów najczęściej), której wcale nie zaprzeczał B i l c h e r ,  prze
ciwnie — uważał ją za cechę zamkniętego gosp. domowego ( Die Entwicklung 
der Volksu>irtschnfl, o. c. sir. 92, a nadto sir. 81— 2). Wyraźniej, niż gdzie-



W rezultacie — Irudno uznać, aby nowa praca prof. I) o p - 
s c h a mogła się siać tem w nauce, czeni jego dawniejsze zna
komite badania nad stosunkami gospodarczcmi w epoce karoliń
skiej. aby posuwała naprzód nasze wiadomości o rozwoju go
spodarczym społeczeństw ludzkich, a zwłaszcza o roli w tym 
rozwoju gospodarki naturalnej i pieniężnej.

Powyższe uwagi pozwalaj:) mi stwierdzić, że najważuiejszem 
niebezpieczeństwem, jakie występuje w metodzie, stosowanej przez 
prof. D o p s c h a , jest brak należytego oparcia się o definicje teo
retyczne. Warto poświęcić tej kwestji parę słów z punktu widzenia 
metodycznego. Powstaje howiem pytanie czy historyk ma tylko 
gromadzić i opisywać fakty historyczne, czy też ma je w sposób 
naukowy systematyzować i klasyfikować. Wydaje mi się nie- 
wąlpliwem. że opis pewnych faktów musi być związany z ich 
systematyzacją. Jak to jest możliwe? Oczywiście tylko lak, 
jak jest to możliwe wogóle w pracy umysłu ludzkiego, I. j. za- 
pomocą pewnych pojęć. |)ewnych kategoryj logicznych, bez któ
rych nie do pomyślenia jest wszelkie badanie naukowe. Tutaj 
pozostaną zawsze słusznemi słowa Kanta, użyte przez W. S o m - 
b a r t a  jako motto jego dzieła o kapitalizmie nowoczesnym: 
..(iedankrn ohne Inhalt sind leer. Anschaungen ohue Hegriffe 
sind hlind“ . Uczony, który przystępuje do badania historji prawa, 
ustroju, filozofji. matematyki etc. stosuje zawsze le pojęcia, 
jakie zdobywa w badaniu leorelycznem. — i nie może być inaczej. 
Podobnie może — i musi — postępować hadacz dziejów gospo
darczych: teoretyczne pojęcia, definicje, le. jakie stosuje, jakie 
daje nauka eknnoinji społecznej muszą być podstawą dla jego 
pracy historycznej. Jeśli ów badacz ma się zajmować n. p. opisem 
produkcji przemysłowej w danej epoce, to musi wziąć za punkt 
wyjścia le definicje, jakie teoretycznie zostały określone dla in
nych późniejszych zjawisk, musi wiedzieć, czein jest n. p. pro
dukcja rzemieślnicza, czcm jest chałupnictwo, czeni jest fabryka 
kapitalistyczna. Różnice, jakie występują między badanem zja
wiskiem historycznem, a tcmi cechami, jakie zawarte są w dc-

indzicj. występuje lu nieścisłość w ujęciu poglądów przeciwnika naukowego, 
na co się lak prof. I) o p s c li oburza, wylykająr błędne zrozumienie przez 
W. L o l  za  właanych jego poglądów i stwierdzając, że jesl bardzo wygodnie 
„gegen ein llirngespinsl dann billige Raketen abzubrennen" (s. 8).



linieji. pozwolił mu na zastosowanie, na wprowadzenie nowej de
finicji, która z kolei umożliwi odpowiednie rozklasyfikowanie 
badanych faktów dziejowych

Skoro laki jest postulał melodyczny, skoro bez pewnych 
pojęć, płynących z badan leorjo - poznawczych nie można przy
stępować do pracy nad przeszłością, to jest rzeczą jasną że zwią
zek między badaniami w zakresie historji gospodarczej a eko- 
nomją społeczną jest bardzo ścisły — i musi nim być. Jeśli do
tychczas lak nie było (przykładem właśnie praca prof. 1)  o p ■ 
s c h a ), to stało się tak wskutek losów, jakim ulegały dotychczas 
badaniu w zakresie historji gospodarczej.

Jak wiadomo, kilka było źródeł zainteresowań hislorją go
spodarczą. Z jednej strony wysuwały je badania nad historją 
ogólną, polityczną; historją. która starała się dla danego okresu 
i dla danego państwa czy terylorjum przedstawić całokształt 
życia ludzkiego, wtedy istniejącego. Możnahy powiedzieć, że jest 
to ..czysta" historją. historją. zajmująca się faktami indywidu- 
alnemi. bez dążenia do ich systematyzacji. Trzeba stwierdzić, 
że z tego źródła historją gospodarcza nie mogła się wyodrębnić 
jako samodzielna gałąź badań historycznych. Nieco więcej w kie
runku powstania tendencji separatystycznej oddziałały badania 
nad hislorją kultury, nadto nad dziejami ustroju (politycznego 
i społecznego). Te ostatnie zwłaszcza wpłynęły silniej na zainte
resowania zagadnieniami gospodarczemi. tembardziej, że w więk
szości wypadków (S a v i g n y . W a i l z )  chodziło o wczesne 
średniowiecze, którego poznanie łączyło się stale z żywem zain
teresowaniem socjologicznem. Ale właśnie dlatego badania te 
ograniczyły się zbytnio do okresu średniowiecza i nie wy
szły poza zakres badań nad u s t r o j e n i  gospodarczym 
danej epoki. Bardzo silny wpływ na rozwój badań nad hislorją 
gospodarczą miała sama działalność gospodarcza XIX w. (rozwój 
kapitalizmu) a w związku z tern — ideologje społeczne, jakie 
w tym czasie powstawały, zwłaszcza socjalizm i jego teoretyczne 
uzasadnienia, t. j. przedewszystkieni marksizm i materjalistyczne 
pojmowanie dziejów. Trzeba jednak znowu zaznaczyć, że 
i tutaj podstawą zainteresowań były zagadnienia społeczne 
i że kwestje gospodarcze były traktowane przedewszystkieni

'I Podkreśli) In n |, prol II u j a k . 1'tungi. u. r. sir. ;i i 10.



z lego punktu widzenia (Mad n. p. doininującem zagadnieniem 
siata się kwestja podziału dochodu społecznego w teraźniejszości
i przeszłości).

Nie ulega dziś jednak wątpliwości, że jeśli chodzi o hislorję 
gospodarczą, jako samodzielną, wyodrębnioną gałąź hadań hi
storycznych. to największy wpływ na nią wywarła — ekonomju 
społeczna, zwłaszcza szkoła niemiecka t. zw. historyczna ( L i s t ,  
K o s c h e r .  K n i e s .  B. H i l d e b r a n d ,  G. S c h m o l -  
l e r  i w. in.). Nietylko jednak w Niemczech, ale i w Anglji 
(G u n n i n g h a m . R o g e r s . A s h 1 e y ). we Francji (d’A v e - 
n e I . L e v a s s e u r) iw  innych krajach —  his tor ja gospodarcza 
związała się ściśle z ckonomją społeczną — i dała dzisiaj cały 
szereg doskonałych i wypróbowanych metod badawczych.

W lej różnorodności działów historycznych, które bliżej luh 
dalej wiązały się z historją gospodarczą, upatruję decydującą 
przyczynę tego zjawiska, że do dnia dzisiejszego istnieje tyle 
krańcowo różnych zapatrywań na zakres badań historyczno - go
spodarczych. Przytem, rzecz charakterystyczna, różnice dotyczą 
w pierwszym rzędzie czasów wcześniejszych, starożytności luh 
średniowiecza, podczas gdy czasy nowożytne nie wykazują więk
szych odchyleń w zakresie wyników, jakie uzyskiwano. Jest to 
zupełnie zrozumiałe, jeśli się weźmie pod uwagę zaznaczony po
wyżej rozwój historji gospodarczej; czasami wcześniejszemi 
(w zakresie dziejów gospodarczych) zajmowali się i historycy 
i ekonomiści (pomijając już inne grupy, jak n. p. historyków 
prawa .kultury, socjologów etc.) — czasami nowszemi zaś — 
niemal wyłącznie ekonomiści, lub historycy z dobrem przygo
towaniem ekonoinicznem, historycy, nie mający tego przygoto
wania. dawali conajwyżej opis. czysto zewnętrzny, badanych 
zjawisk gospodarczych, bez ich naukowego opracowania. W re
zultacie wynikł ten stan rzeczy, że punkt ciężkości sporów między 
historykami a ekonomistami ograniczył się niemal wyłącznie do 
zagadnień, związanych z owemi wcześniejszemi epokami dziejów. 
Ekonomiści szukali tutaj tego. co miało być normalneni, typo- 
wem dla danej epoki historycy — tego, co wogóle występowało, 
w najdrobniejszych nawet, indywidualnych przejawach1). Po
nieważ źródła historyczne lej epoki są zbył szczupłe, aby można

) Por. v H e l ó w ,  Prohlemc, o. c. 188 n.



było wszelkie kweslje rozstrzygnąć definitywnie, więc leż zatarg 
o to, co może być uważane za „normalne", „typowe", przybrał 
szczególnie znamienne cechy, leni więcej, że dołączały się do 
tego nieporozumienia, których książka prof. D o p s c h a naj
lepszym jest dowodem.

Cokolwiekby się powiedziało o rezultatach badań ekonomi
stów w hislorji gospodarczej wieków średnich — jedno jest zu
pełnie pewne: że nie historycy, ale ekonomiści stworzyli historję 
gospodarczą, że oni właśnie dali podwaliny pod samodzielne ba
dania w tym kierunku. Najlepszym lego dowodem są badania 
w zakresie hislorji nowożytnej, gdzie jak wspomniałem, ekono
miści właśnie osiągnęli najtrwalsze rezultaty. Zasługą ekonomi
stów jest sprecyzowanie zakresu badań hislorji gospodarczej, 
wprowadzenie pewnych pojęć, bez których praca badawcza by
łaby niepodobieństwem. Pojęcia te, konieczne, jak stwierdziliśmy 
wyżej, nieraz były niewłaściwie odnoszone do zjawisk, pozna
wanych na podstawie inaterjału źródłowego; nieraz błędnie for
mułowano definicje tych zjawisk, ale przynajmniej czyniono wy
siłki, aby osiągnąć cel, do którego dążono. Czy historycy zrobili 
cokolwiek w tym kierunku? Śmiem twierdzić, że nie. Teorja 
stopni rozwojowych B ii c h e r a , takich, czy innych definicyj 
pomocniczych —  jest błędna. Zgoda na to ! Ale czy historycy 
zdołali dać na to miejsce cośkolwiek nowego? Czy zdołali za 
pomocą ściśle określonych pojęć ekonomicznych zdefinjować 
życie gospodarcze w Niemczech n. p. od w. IX do XIX, wskazać, 
jakie były etapy rozwojowe w tym odstępie czasu? Nie widzę 
nigdzie dowodu, aby lak było, poza samą negacją, opartą często 
na nieporozumieniu !

Ale —  ostatecznie —  zagadnienie stopni rozwoju gospodar
czego nie jest lulaj jedyne. Czy jednak, jeżeli zostawimy je eko
nomistom, praca historyka ma się sprowadzać istotnie do wykry
wania w przeszłości tylko zjawisk indywidualnych, które mają być 
najważniejszą treścią jego badań? Czy naprawdę wykrywanie 
tych zjawisk, które odbiegają od „normy", ma być celem hislorji 
gospodarczej? Czy tylko stwierdzanie i opis faktów historycznych 
ma być zadaniem historyka? Sądzę, że nie i dlatego to warto się 
zapylać, czem jest historja gospodarcza, jakie jest tutaj pole do 
pracy dla historyka?



Zagadnienie Im jesl zbył obszerne, abym mógł w niniejszych 
uwagach rozważyć je szczegółowo. Pomijani więc wypowiadane 
na len lemal uwagi w literaturze obcej i naszej'). W mojeni 
przekonaniu nie może być wątpliwości co do zadań hislorji go
spodarczej. Powstała ona. jak nadmieniłem, jako część badań 
ekonomicznych i w tym charakterze tylko może istnieć nadal. 
Przedmiotem badań ekonomicznych jesl gospodarstwo społeczne, 
jego opis leorja .polityka i — dzieje. Hislorja gospodarcza ma 
s i ę  w i ę c  z a j m o w a ć  d z i e j a m i  g o s p o d a r s t w a  
s p o ł e c z n e g o .  I. j. dawać jego opis w poszczególnych epo
kach historycznych, lak jak to się czyni dla gospodarstwa spo
łecznego dzisiejszego Wszystko więc to, co wchodzi w zakres 
pojęcia gospodarstwa społecznego: zagadnienie produkcji, wy
miany, obiegu, podziału dochodu społecznego — wszystko to 
jesl dla danego okresu przedmiotem badania hislorji gospodar
czej. I tutaj postulat stosowania jasnych, naukowych definicyj 
staje się warunkiem sine qua non pomyślnych rezultatów ba 
dania. Sądzę, że w leni ujęciu musi odpaść także kwestja, jak 
traktować zjawiska ..normalne" i le. które odbiegają od normy 
Pierwsze, rzecz prosta, stają się dominującemi, nie znaczy to 
jednak wcale, aby le drugie miały być całkowicie pominięte. Jak 
w opisie dzisiejszych stosunków gospodarczych nie pomija się 
wielu zjawisk samodzielnych, odrębnych od reszty, podobnie 
musi być i w badaniu przeszłości. Ale -— wobec badania „gospo
darstwa społecznego" — zjawiska I y p o w e muszą wysunąć się 
na plan pierwszy.

W  związku z tern narzuca się odrazu dalsza kwestja: metody 
badania. Znów trzeba powiedzieć, że podstawą badań w zakresie 
hislorji gospodarczej musi być la metoda, jaką stosuje się w stu - 
djach ekonomicznych. 1. j. metoda statystyczna. Chodzi tylko 
o to, że aby tę metodę stosować, trzeba posiadać odpowiedni ma-

'| W naszej literaturze zajął się leni zagadnieniem pruł'. .1. R u t k o w 
s k i :  Zarys gospodarczych dziejów Polski tli czasach przedrozbiorowych,
11)23. sir. 3 nad. i Zagadnienie syntezy w hislorji gospodarczej, Pam. IV' 
Zjazdu ltisl. Pol. w Poznaniu, 1025 tsir. 2 : „Właściwym i wyłącznym przed
miotem badań ...hislorji gospodarczej jesl Taktycznie w okrcźlonem miejscu 
i czasie Istniejąca społeczno-gospodarcza organizacja, l. j. kompleks slosun 
ków, istniejący między ludźmi z powodu pracy gospodarczej, podjętej w zna
czeniu techniczno - malerjalnem"; jesl to jednak zbyt silne zwężenie zakresu 
badań hislorji gospodarczej do zagadnień ustroju gospodarczo-społecznego).



lerjal. Dzisiaj —  materjał len jest przygotowany zawczasu, 
według zgóry określonego planu i metod. W historji go nie mamy 
I to jest największa trudność, którą niezawsze można przełamać 
Im dalej wstecz, leni mniej źródeł, aż wreszcie sprowadzają się one 
do kilku niewielkich wzmianek, często ułamkowych. Ani źródła 
opisowe (zbyt generalne w opisie zjawisk gospodarczych), ani 
źródła aktowe (najczęściej zbyt indywidualistyczne) nie mogą 
rzucić odpowiedniego światła na badaną epokę. Wspomniałem 
wyżej, że w pewnym stopniu mogą tutaj pomóc badania porów
nawcze. etnologiczne, ale i te w stopniu niezawsze dostatecznym. 
Otóż w tych wypadkach będzie korzystniejszem z punktu wi
dzenia naukowego pozostawienie tych zagadnień bez rozwiązania. 
..Non liquet“ w badaniach historycznych jest czasem bardzo po
żyteczną zasadą.

Nawet i tam. gdzie materjal źródłowy pozwoli na stosowanie 
metody statystycznej, okaże się potrzeba bardzo skrupulatnego 
zbadania tego materjału. opracowania go i interpretacji. Tutaj 
konieczne są ogólne metody badań historycznych, zwłaszcza me
toda historyczno - filologiczna, która w innych działach badań 
nad przeszłością tak doniosłe dała rezultaty.

Zdaje się. że nie trzeba bliżej uzasadniać, że badania w za
kresie tak pojętej historji gospodurczcj wymagają s|iecjalnego 
rodzaju przygotowania naukowego — zarówno ekonomicznego, 
jak i historycznego. Brak przygotowania prowadziłby do jedno
stronności w traktowaniu zjawisk historycznych lub do dyletan- 
tyzmu w ich opracowaniu, jak to dotychczas tylekroć miało miej
sce. Inaczej mówiąc, tylko przygotowany ekonomicznie historyk, 
albo ekonomista z przygotowaniem historyka, mogą pracować 
skutecznie nad poznaniem dziejów gospodarczych.

W świetle powyższych uwag jasną się leż stanie rola tych 
środków pomocniczych, jakicini są stopnie rozwoju gospodar
czego według koncepcyj ekonomistów. Nie mam najmniejszego 
zamiaru bronić teoryj. jakie dotychczas na ten lemat wypowia
dano Słuszne w zasadzie założenia B ii c l i c r n .  aby ..stopnie" 
rozwojowe były ty Iko pewnemi kategorjami logirzncmi. zostały 
przez niego samego zwichnięte przez zbytnią schenialyzację. 
O wiele słuszniejsze jest stanowisko S o m b a r I a . który wpro
wadza pojęcie s y s l  e ni ó w gospodarczych w obrębie pewnych 
stopni, nic twierdząc, aby przejście z jednego systemu do dru-



Kiego było konieczne i opierając się w rozróżnieniu poszczegól
nych systemów na różnicach w organizacji życia gospodarczego, 
dążeń gospodarczych i techniki'). Mimo wielu niedociągnięć, 
nawet błędów, metodę tę trzeba uznać za najbardziej uzasadnioną 
teoretycznie. Podobne postulaty wypowiadał H. P r o e s l e r .  
który żądał przyjęcia za podstawę podziału —  treść rzeczową,
l. j. właśnie pewien system gospodarczy poszczególnych epok hi
storycznych '). Rzecz prosta —  będą to tylko pewne definicje, 
które nic zawrą wszystkich cech, całej różnolilości i hujności form 
gospodarczych, istniejących w danej epoce, pozwolą jednak na 
logiczne wyodrębnienie szeregu zjawisk gospodarczych, a tern 
samem ułatwią systematyzację malerjału historycznego. W  za
kresie ustalenia tych definicyj najważniejszą rolę będą odgrywały 
same badania gospodarczo - społeczne, operujące pojęciami teo- 
retycznemi ekononiji. Będzie to praca badawcza, która słusznie — 
według Somharla — winna ujmować zagadnienia w sposób ge
netyczno - systematyczny, tylko bowiem w len sposób można 
będzie osiągnąć pozytywne wyniki naukowe. Natomiast już poza 
ramy pracy historyka dziejów gospodarczych wyjdzie zagadnie
nie rozwoju gospodarczego społeczeństw ludzkich. Jest to zagad
nienie teoretyczne i jako takie będzie mogło być traktowane na 
gruncie badań porównawczych w ścisłym związku z zasadniczem 
dążeniem ekononiji społecznej, mianowicie z dążeniem do wy
krycia prawidłowości zjawisk gospodarczych, wyjaśnienia 
związku przyczynowego między niemia) . Rola historyka musi 
się tutaj skończyć.

Nie rozwijam tu bliżej wymienionych założeń, nie ustalam, 
nie określam definicyj „systemów gospodarczych", jakie w dzie
jach występują. Jak zaznaczyłem — jest to między innemi wła
śnie zadanie dalszych badań. Ale dlatego leż trzeba pod
kreślić raz jeszcze z naciskiem, że metoda, jaką zastosował prof. 
D o p s c h ,  nie doprowadzi do pożądanych wyników. Prze
ciwnie, zwiększyć może tylko szereg nieporozumień, jakich już 
się tyle nagromadziło i w rezultacie zmarnuje wiele wysiłków. * *

') Der modernę Kapitalizmu!, o. c. I., 22.
’ ) Die Epochen der deutzehen Wirlzcha/tzenuzicklung, 1027, str. t.
*1 Por. w lej sprawie ciekawe uwagi, jakie wypowiedział oslatnio prof. 

T. B r z e s k i ,  Zagadnienie rozmolu gotpodarczego, (Mowy reki. Uniw. Warsz. 
N. 8), 1930.



Przed tem niebezpieczeństwem należy ostrzec. Bowiem, wbrew 
opinji, wypowiedzianej o książce prof. Do p s c h a przez jej 
wyżej wspomnianego polskiego recenzenta, nietylko nie stanowi 
ona „złotego pomostu między dziedziną wiedzy historyczno - go
spodarczej a teorją ekonomji“ '), ale kopie przepaść głęboką 
między temi dwiema dziedzinami nauki, prowadząc historję go 
spodarczą na —  manowce.

‘ ) Z. W o j c i e c h o w s k i ,  o. c. 22. Zastrzec się trzeba przeciw twier
dzeniu prof. W o j c i e c h o w s k i e g o ,  aby w nauce polskiej podobną role, 
jak w niemieckiej I) o p s c h a , spełniały badania R u t k o w s k i e g o  (o. c. 
22, przyp. 2). Właśnie bowiem prof. R u t k o w s k i  przywiązuje wielką wag< 
do definicyj teoretycznych, jak to widać choćby z cyt. wylej artykułu o ka 
pitalilmie agrarnym.

Racwiki spal. i goap





PRZEGLĄD PODRĘCZNIKÓW I WAŻNIEJSZEJ 
LITERATURY DO HISTORJI HANDLU 

ZA LATA POWOJENNE.

T r e ś ć :  Wslęp. sir. 1.11. - I. łlislorjc liamllu powszerlinr, sir. 13.1.
II. Hislorjo gospodarcze powszechne, sir. 139. -  III. Hislorje hiindln
względnie gospodarcze poszrzrgćiliiyrli krajów, sir. 150

Niniejszy przegląd pisany jest z przekonania o konieczności 
podania wiadomości o podręcznikach i najważniejszej literaturze 
do historji handlu przedewszystkiem nauczycielom historji 
w szkołach zawodowych, głównie* handlowych, gdzie niejedno
krotnie brak podręcznika odslręcza nauczyciela od uwzględnienia 
historji gospodarczej, względnie handlu, przy nauczaniu historji. 
Brak podręcznika |>olskiego. odpowiadającego dzisiejszym wy
mogom stawianym przez życie, naukę i program, musi być na
razić zastąpiony obcemi. Oby len przegląd dał impuls do napi
saniu podręcznika polskiego historji handlu, dostosowanego do 
naszych potrzeb dzisiejszych.

Doskonały podręcznik T  a d e u s z a K o r z o n  a p. t. Hi
storja handlu w zarysie (Warszawa 1014). napisany niewątpliwie 
z dużem znawstwem przedmiotu, ze względu na cel. który mu 
przyświecać winien, jest nie dość metodyczny, a z dzisiejszego 
stanowiska nieaktualny. Jest to historja handlu nu tle historji 
politycznej, z silnem uwydatnieniem historji pieniądza. Historja 
handlu nie jest jednolicie traktowana. Jak z jednej strony omawia 
autor nieraz bardzo drobne zjawiska gospodarcze, raczej epizody, 
które winny może stanowić część wypisów do nauki historji han
dlu. tak z drugiej strony brak w książce najhardziej istotnych



przejawów życia handlowego, których pominięcie ujemnie od 
bija się na całości. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że historja 
handlu Korzona pojawiła się tuż przed wojnę, że autor nie mógł 
znać jeszcze szeregu monografij i podręczników, które do dziś 
posunęły naprzód stan wiedzy o poszczególnych etapach rozwoju 
i dziedzinach handlu, jak też wysunęły nowe zagadnienia, względ
nie nieustalone ustaliły. Jeżeli się zważy, jak wspaniale od czasów 
wojny rozwinęła się historja gospodarcza, jak żywych zainte
resowań w tej dziedzinie nauki jesteśmy świadkami w ostatnich 
lalach, to uzna się, że podręczniki, poświęcone hislorji handlu, 
winny uwzględniać len postęp i do niego dostosować się. Do
wodem lego jest szereg nowych wydań najważniejszych wło
skich. angielskich i I. d. podręczników do hislorji handlu, względ
nie po wojnie świeżo napisanych podręczników. Aktualność pod
ręcznika do historji handlu ma znaczenie o wiele większe, niż 
może jakiegokolwiek innego. Podręczniki, doprowadzające ro
zwój handlu tylko do końca XIX stulecia, względnie do wielkiej 
wojny, muszą być, z lego punktu widzenia wychodząc, niżej 
stawiane od tych, które uwzględniają wymienione okresy i które 
dają pogląd na rozwój handlu do ostatniej doby. Uczeń szkoły 
handlowej winien mieć ten bezpośredni kontakt hislorji z ży
ciem, by tern lepiej zrozumiał wartość historji dla życia prak
tycznego.

Podręcznik Korzona zaś doprowadzony jest do połowy XIX 
wieku, ze słabem uwzględnieniem drugiego 50-lecia tego wieku. 
Nie mógł on również należycie uwzględnić handlu Polski i dać jej 
odpowiedniego miejsca w układzie stosunków handlowych świata, 
choć idea Korzona uwzględnienia życia handlowego Słowiań
szczyzny i wogóle Wschodu Europy zasługuje na szczególniejszą 
uwagę, bo pod tym względem w istniejących podręcznikach pa
nuje duża luka. Podręcznik do historji handlu u nas pisany winien 
należycie uwzględnić lak rozwój handlu na ziemiach słowiańskich, 
jak też rozwój handlu Polski, odkąd wystąpiła na arenę gospodar
stwa światowego do dnia dzisiejszego. Takie powinno być nasta
wienie metodyczne przy pisaniu polskiego podręcznika historji 
handlu światowego.

Należy zaznaczyć z góry, że choć staraniem naszem było 
dać przegląd możliwie kompletny za lata powojenne, przecież 
luki i braki tu będą. Także nie wszystkie z przytoczonych ksią



żek można było mieć- w ręku, niektóre znamy tylko z recenzji 
inne tylko z tytułów. Dążeniem naszem było dać takie informacje, 
któreby umożliwiły nabycie książki.

Uwzględniamy w naszym przeglądzie przedewszystkiem pod 
ręczniki poświęcone liislorji handlu, zkolei bierzemy pod uwagę 
powszechne hislorje gospodarcze i pisane dla poszczególnych 
krajów, gdyż w każdej z nich historja handlu występuje jako 
jeden z działów życia gospodarczego, wkońcu uwzględniamy 
książki poświęcone komunikacji i rozwojowi techniki wogóle, 
jako. że pozostawały one z rozwojem handlu w ścisłym związku: 
także podajemy kilka ważniejszych dzieł monograficznych, obej
mujących chronologicznie mniejszą przestrzeń czasu i poświęco
nych bądźto wogóle handlowi, bądźto pewnej jego dziedzinie 
lub działowi życia gospodarczego, od którego rozwój handlu był 
bardziej uzależniony.

I. Hlstorje handlu powszechne').

Trzymając się porządku chronologicznego i zaczynając od 
X i e m i e c , zwrócić wypadnie najpierw uwagę na książkę 
M a y r a R y s z a r d a .  Historja handlu na Ile stosunków spo
łecznych i gospodarczych. Wolny przekład z (lll-go wyd.) nie
mieckiego przez Dr. H. Weigla. I. Starożytność. II. Średniowiecze. 
111. Czasy nowożytne. IV'. Czasy najnowsze. Warszawa— Kra
ków. .Nakładem księgarni J. Czerneckiego. Z powodu braku od-

*| W przypisie przynajmniej wspomni,' o kilku ważniejszy cli podręczni
kach do liisl.trji handlu z przed wojny światowej: H. S r h c r e r .  Allgemeine 
Geschichle des Wellhandels, Leipzig IH50 - 53: A. Bec r .  Allgemeine Ge- 
schichle des Wellhandels, Wien, I. I. 1860, I. II. I 2, 1884; M. (1. S c h m i d I , 
Geschichle des W’cllhandels, l.cpzig 191.3; z niemieckich możnaby jeszcze 
wspomnieć o dwóch specjalnych opracowaniach: A. Se ha u be, Handcls- 
geschichle der roiiianisclien Yólker des Millelmecrgebiets bis zum Emie drr 
Kreuzziige, Miinchen und Berlin 1906; D a c n e 11 E„ Die Bliilezeit der ileut 
sclien Hanzę. H. I — II. Berlin 1905 — 6; z francuskich podręczników wy
mienić trzeba: De C o n s . Prćcis dhislorie du commerec 2 vol. Paris 1896; 
R o s s i u . Hisl. sommaire du conunerce 2-e ćd. Paris 1907; z włoskich pod
ręczników: G e r o U n i o  B o c c a r d o ,  Manuale di sloria del coininercio
.1 ed. Torino IH86; S a n g i o r g i o , II conunercio edl mondo. Milano 1898; 
I. a r i c e , Sloria del conimcrrio 3 ed. Milano 1917; Ca g g e s e .  Sloria del 
commercio 2 ed. Nnpnli 1911: Gin o L u z z a I I o , Sloria del commercio 
Firenze 1914 i A l. n n (I r ii . Corso di sloria del conunercio. Torino 1916 — 17.



powiedniego polskiego podręcznika jesl książka ta bodaj naj
bardziej rozpowszechniona, zwłaszcza wśród studentów W yż
szych szkół handlowych. I)r. Weigl dodał do poszczególnych 
ustępów króciutki przegląd rozwoju handlu polskiego wraz z waż
niejszą literaturą przedmiotu, co jest bardzo pożyteczne, tent 
więcej, że obce podręczniki hislorji handlu bynajmniej nie sta
rają się uwzględniać rozwoju handlu Polski, jak wogóle Wschodu 
Europy. Szkoda tylko, że jesl to lak bardzo encyklopedyczne uzu
pełnienie. Dzieli się podręcznik na dwa okresy główne t. zn.
I. Okres śródziemnomorski od początków liistorji do r. 1492 
i II. Okres oceaniczny od r. 1492 do dnia dzisiejszego. W  ramach 
tych mieści się hislorja handlu podzielona znowu według kry- 
(erjów stosowanych ogólnie w hislorji politycznej z leni zastrze
żeniem, że granicę między Czasami nowożylnenii a najnowszemi 
stanowi rok 1815. Podstawą podziału na II okresy są kryterja 
geograficzno - gospodarcze. Możnaby jednak mice duże zastrze
żenia co do o/.naczania I-go okresu jako śródziemnomorskiego, 
gdy wiadomo, jak dużą rolę odgrywał pod koniec średniowiecza 
handel bałtycki, a w średuieni i póżniejszein średniowieczu handel 
na morzu północnem. Widzimy choćby na tym przykładzie, jak 
duże trudności powstają, gdy przychodzimy do ujmowania życia 
gospodarczego w pewne ramy, choćby dla naszej tylko wygody. 
Pomysł Mayra opracowania hislorji handlu na Ile stosunków 
społecznych i gospodarczych jesl niewątpliwie dobry, wykonanie 
jednak nieco gorsze, gdy uwzględni się jeszcze niewielki stosun
kowo rozmiar książki i błędy, jakie zakradły się do niej. Autor 
kładzie nacisk na rozwój gospodarstwa niemieckiego, a braku 
uwzględnienia handlu Polski i Wschodu Europy nie zastąpi oczy
wiście dodatek Weigla.

Chronologicznie wymieniehy teraz należało książkę L a n 
ge n h e c k a W i l h e l m a ,  (Jeschichte des Welthandels der 
Neuzeil, Leipzig, Weber 1926, 8", str. VII +  215, która znaną 
nam jest tylko z tytułu.

Przedewszyslkiem dla uczącej się młodzieży szkół handlo
wych pisze swój podręcznik liistorji handlu K a I h f I e i s c h 
F r i l z .  Lehrbuch der Handelsgeschichlc. Stuttgart 1928. 
sir. VIII 184 +  4 nlb. Poeschel Verlag. Jest on zatem obję
tościowo mały, lecz daje choć ogólnie Ireść szeroką, bierze 
bowiem pod uwagę starożytność, którą nie wszyscy historycy



handlu uważają za wskazana uwzględniać (palrz: L e g  a rei ) ,  
następnie średniowiecze, I. zn. od wędrówek ludów do odkryć 
geograficznych, czasy nowożytne i czasy najnowsze. Najmniej 
poświęca miejsca handlowi w starożytności. Krótko omawia życic 
gospodarcze starożytnego świata. I. zn. Babilończyków, Chińczy
ków, Indjan, Arabów, Egipcjan, Persów, Fenicjan, a szczegó
łowiej przedstawia okres grecki, polem znowu krótko mówi o Kar- 
tagińczykach i Etruskach, a szczegółowiej o okresie rzymskim. 
Kończy część I-szą rozdziałem o Germanach. Drugą część za
czyna od omówienia handlu bizantyjskiego. Przechodzi potem 
do omówienia wpływu kościoła katolickiego na handel, zkolei 
wtrąca znowu rozdział o Niemczech w początkach wieków śred
nich, wraca następnie do handlu arabskiego, a w końcu szczegó- 
łowszą poświęca uwagę handlowi włoskich republik miejskich. 
Po omówieniu rozkwitu handlu włoskiego przechodzi do handlu 
Niemiec średniowiecznych na tle stosunków gospodarczych lego 
kraju. Pod koniec drugiej części mówi o odkryciu drogi morskiej 
do Indji, o odkryciu Ameryki i skulkach tego, wreszcie rozdzia
łem o życiu gospodarczem Niemiec pod koniec średniowiecza za
myka część drugą. Część trzecią zaczyna autor od przeglądu 
skutków odkryć hiszpańskich, portugalskich i innych z XVI w. 
Znowu wraca do omówienia handlu Niemiec u progu czasów no
wożytnych. Osobny rozdział poświęca zkolei Holandji, Anglji 
i Francji, a kończy znowu część trzecią omówieniem gospodar
stwa niemieckiego w XVII i XVIII wieku. Część czwartą zaczyna 
od ogólnego omówienia okresu zw. technicznym. Drugi rozdział 
poświęca blokadzie kontynentalnej i jej wpływowi na handel. 
Następnie mówi o Anglji i jej polityce kolonjalnej. Przechodzi 
potem do zaznajomienia czytelnika z powstaniem nowych potęg 
gospodarczych, jak Ameryki i Japonji a kończy rozdział 
omówieniem szczegółowem hislorji handlu Niemiec w XIX i XX 
wieku na Ile ogólnego życia gospodarczego lego kraju. Zauważyć 
trzeba, że aulor chcąc szczegółowiej przedstawić hislorję gospo
darczą (handlu) Niemiec na tle gospodarki światowej celu chybił, 
bo uczynił ją mało przejrzystą dla czytelnika.

Podręcznikiem o charakterze wyraźnie tendencyjnym jest 
książka Wa i b e 1 G e o r g ,  Lehrbuch der Handelsgeschichle 
Mil 50 Abbild. und 1 Tafel. Miinchen und Berlin 1929, sir VII -+- 
1 nlb. -f 111 -I- 1 nlb. Jest lo elementarny podręcznik dla mło



dzieży szkół handlowych od 14 — 17 roku życia. Chodzi autorowi
0 podkreślenie znaczenia Niemiec dla życia gospodarczego świata
1 ich potęgi z jednej strony, o uzasadnienie, że Niemcy do wojny 
nie dążyły z drugiej strony, o przedstawienie, na jak bardzo 
ciężkich warunkach zgodzie się musiały na zawarcie pokoju. 
Autor biada nad krzywdą, jaka Niemcy spotkała z powodu prze
granej. Dyspozycja książki jest w zasadzie upodobniona do dy
spozycji książki K a l b f l e i s c h a .  dodany jedynie został bar
dziej szczegółowy opis wojny światowej i udziału w niej Niemiec. 
Nadto zaopatruje autor książkę w dodatek, gdzie mówi o hislorji 
księgowości, o pieniądzu, gdzie podaje daty ważniejszych zdarzeń 
z historji powszechnej politycznej, gdzie również podaje chrono 
logicznie ułożony przegląd ważniejszych miast handlowych.

Zkolei wymienić należy dwa podręczniki w ł o s k i e .  Ze 
względu na potrzeby aktualne, jak też na świetną przeszłość 
handlową Włoch, ta dziedzina życia gospodarczego jest tam 
szczegółowo oddawna opracowywana. Najpierw tedy wymienimy 
z interesujących nas dwutomowe dzieło A r t u r a  S e g r e .  
Storia del commercio. Vol. Primo. Dalie Origini alla Rivoluzionc 
Franceze i Vol. Secondo. I/eta contemporanea (1789— 1922). 
Drugie wvd. 1922 i 1923. Torino — Genova, S. Laltes et ('... 
str. 1208 in 8*. Już według ilości stron można się zorjentować, że 
jest to najobszerniejszy podręcznik do historji handlu, jaki znamy 
Autor uwzględnia tu również handel Polski i Rosji. Ogólny po
dział wskazuje tytuł. W szczegółach podział przedstawia się na
stępująco. Po wstępie, gdzie autor mówi o definicji handlu i lite
raturze przedmiotu, dzieli l-szy tom na dwie części. W  pierwszej 
uwzględnia handel starożytny i średniowieczny, w drugiej handel 
nowożytny. Tom Il-gi, traktowany jako ciąg dalszy, obejmuje 
tylko część trzecią, gdzie mowa o handlu czasów najnowszych. 
Oczywiście najwięcej miejsca poświęca autor w obu tomach han
dlowi włoskiemu, zaś w drugim rzędzie w tomie I-szyni krajom, 
biorącym udział w handlu na skutek odkryć geograficznych, 
a w tomie II-gim Francji, Anglji i Niemcom; rozdział ostatni 
tomu Ii-go jest poświęcony wojnie światowej i jej wpływowi na 
stosunki handlowe świata.

O połowę jest niniejszy podręcznik do historji handlu, na
pisany przez B o n f a n t e  P i ę t r o ,  Lezioni di storia del com
mercio tenute nellń l'niversitft commerciale Luigi Bocconi.



2 tomy. Rzym 11)24 i 1925, sir. 267 i 275. Podzielił autor swoją 
historję handlu według kryterjów chronologicznych, uwzględ
niając dwie epoki t. j. starożytną i średniowieczną z bezwzględną 
przewagą w handlu morza Śródziemnego i epokę nowożytną czyli 
oceaniczną^ Znowu brak widoczny uwzględnienia okresu z prze
wagą znaczenia morza Bałtyckiego. Autor nie zatrzymuje się 
dłużej przy omawianiu handlu starożytnego Wschodu, szczegó
łowiej zaś omawia okres grecki i rzymski, a raczej italo - rzymski, 
któremu najwięcej poświęca uwagi. Po ogólnem przedstawieniu 
okresu bizantyjskiego i arabskiego przechodzi do okresu nazwa
nego przez niego włoskim, w którym oczywiście historja 
handlu włoskiego prawie wyłącznie została omówiona. Mało 
uwagi poświęca południowej i północnej Francji, Flandrji, Niem
com, także zaledwie wspomina o Anglji, krajach skandynawskicli 
i Rosji. Drugi tom dzieli autor na okresy: hiszpańsko - portugal
ski, holenderski i angielsko - francuski, któremu znowu szczegó- 
łowszą poświęcił uwagę. W  wieku XIX rozróżnia on dwa okresy: 
angiclski i anglo - niemiecki do roku 1918. Ostatni okres omawia 
czasy powojenne czyli okres anglo • amerykański.

Na szczególniejszą znowu uwagę zasługuje historja handlu
G. L e g a  r e t ,  Histoire de dćveloppement du commerce depuis 
la chute de 1'Empire romain jusqu a nos jours. Paris, Eugene 
Itelin 1927. 8", str. 480. Pisze podręcznik dla uczniów szkół han
dlowych profesor Wyższej szkoły handlowej. Każdy rozdział 
swej książki zaopatruje bibljografją (francuską). W całości jest 
to dobry wykład ewolucji handlu, gdzie wszystkie części przed
miotu. t. zn. produkty, drogi, rynki i targi, technika handlowa, 
stosunek handlu do przemysłu zostały wyczerpująco przedsta
wione. Mniejszą trochę uwagę zwrócił autor na handel pieniężny. 
Autor opuszcza cały starożytny Wschód, okres grecki i rzymski 
a zaczyna swoją historję od upadku państwa zachodnio - rzym
skiego. Stąd zaczynając, dzieli autor swoją historję na cztery 
części. a części Il-gą i IV-tą dzieli znowu na dwie osobne. O han
dlu w średniowieczu mówi krótko w części I-szej. O handlu 
w czasach nowożytnych mówi w części drugiej, której rozdział 
I-szy poświęca tworzeniu się gospodarstwa narodowego i systemu 
merkantylnego, rozdział drugi dezorganizacji systemu merkan
tylnego czyli tworzeniu się doktryny wolności gospodarczej i jej 
zastosowaniu w XVIII wiekn. C.zęśr trzecia zajmuje się zmianami



w hindlu od 1815 do 1875 r. W części czwartej, poświęconej 
rozwojowi handlu od r. 1875 do dni naszych, mówi najpierw 
autor o handlu w kadrach życia światowego do roku 1914, na
stępnie o wpływie wojny światowej na rozwój handlu. Nie trzeba 
tu dodawać, że handel Francji wysuwa się w książce na pierwsze 
miejsce i inne rozdziały opracowane są oczywiście pod kątem 
widzenia handlu francuskiego. Uwaga, jaka nasuwa się odnośnie 
do podręcznika Legareta w czasach od nowożytnych począwszy, 
lo szczegółowe uwzględnienie polityki handlowej kosztem historji 
handlu.

Pod kątem widzenia potrzeb angielsko - amerykańskich jest 
pisana wyłącznie na literaturze tych państw oparta historja 
handlu (' 1 i v e D a y P h. 1)., A bisiory of commerce. Re- 
vised and enlarged. London 1923. str. X +  (>76. Jest to nowe 
wydanie podręcznika tegoż autora, gdzie w stosunku do ostat
niego wydania z roku 1914 widać przedewszystkiem zmianę pole 
gającą na dodaniu osobnego rozdziału, obejmującego lata od 
1914 — 1920. Nadto w najnowszem wydaniu zostały rozszerzone 
i odpowiednio dostosowane do ostatniego, poprzedzające go roz
działy. Zasługuje* podręcznik na polecenie przedewszystkiem ze 
względu na jasność wykładu. Łatwo zorjentować się. że autor 
mało miejsca poświęca czasom starożytnym i średniowiecznym, 
więcej czasom nowożytnym, zaś najwięcej miejsca zajmują czasy 
najnowsze, tembardziej, że osobny rozdział został poświęcony 
historji handlu Ameryki. Dzieli autor swą książkę na 6 części: 
handel starożytny, handel średniowieczny, handel nowożytny, 
handel najnowszy. Stany Zjednoczone, wielka wojna.

Są to najważniejsze podręczniki do historji handlu za lata 
powojenne. Należałoby tu zkolei wymienić dwa podręczniki, po
święcone wynalazkom na polu techniki. Rozwój techniki jest pod
stawą rozwoju życia gospodarczego wogóle i wywarł oii wielki 
wpływ na rozwój przemysłu i handlu, zwłaszcza w czasach nowo
żytnych, choć i we wcześniejszych czasach postęp w tej dziedzinie 
nie bvł bez znaczenia, jeżeli chodzi o rozwój życia gospodarczego. 
Z tych tedy względów podajemy: A. V i e r e n d e e l ,  Esąuise 
d une histoire de la technique. lłruxellcs, Vromant, 2 vol. 1921 
i A h h o t l  P a y s o n  U s h e r ,  A history of mechanical in- 
venlion. New- York. Mc. Oraw - Hill Book C,y, 1929, in 8“ 
str. X — 401.



II. Hlstorje gospodarne powszechne.

Na historję gospodarczą szczególniejszą uwagę zwrócono 
dopiero od połowy XIX wieku. Wpłynął na ło szybki rozwój 
życia gospodarczego, przyspieszony przez rozwój kapitalizmu. 
N i e m c y  są tym krajem, gdzie najwcześniej i najgruntowniej 
zajęto się badaniami dziejów gospodarczych i w tym celu po
tworzono osobne katedry na Uniwersytetach. Studja w tej dzie
dzinie nauki rozwinęły się tain pod kierunkiem L a ni p r e c h t a, 
S c h m o l l e r a ,  K n a p p a  i W i t t i c h a ,  w Austro - 
Węgrzech I n a m a - S t e r n e g g a .  Następnie utworzono osobne 
katedry historji gospodarczej w A n g l j i  i w S t a n a c h  
Z j e d n o c z o n y c h ,  w których to krajach czyni ona duże po
stępy. Również w R o s j i  przedwojennej, jak i bolszewickiej za
gadnieniom gospodarczym szczegółową poświęca się uwagę. W po
równaniu z wyinicnionemi państwami F r anc  j a  pozostała w tyle, 
bo dopiero od mniej więcej 30 lat następuje tam okres coraz żyw
szych badań nad dziejami gospodarczemi. Do czołowych przed 
stawicieli historji gospodarczej we Francji należą Fus t e ł  de 
(' o u 1 a n g e s , L e v a s s e u r. A c h i 11 e L uc ha i r e .  H. 
Se e  i H. Ha u s e r .  Słabiej już rozwijają się badania nad 
historją gospodarczą we W  ł o s z e c l i . jedynie wydajniejsze 
są one w dziedzinie historji handlu. Jeżeli chodzi o badania hi
storyczno - gospodarcze w państwach powstałych na gruzach 
wielkiej wojny, to na pierwsze miejsce wysuwa się niewątpliwie 
P o l s k a ,  gdzie na Uniwersytetach istnieją cztery katedry hi- 
slorji gospodarczej. Około rozwoju tej dziedziny nauki, jak toż 
dbałości o jej stały postęp obecnie duże zasługi położyli: 1-' r. 
Ił u j a k .  J. R u t k o w s k i ,  K. T y m i e n i e c k i ,  R. 
( i r o d e c k i  i W ł. Gr a b s k i .

Historję gospodarczą dzieli się zwykle na działy główne: rol
nictwo, przemysł, handel i pieniądz, czyli w każdym z podręczni
ków, poświęconych historji gospodarczej, historją handlu ma 
osobny rozdział. Z tego względu uważamy za wskazane podać 
ich przegląd.

Zaczynając od N i r r n i e c  wymienimy najpierw dwie 
książki H e n r y k a  S i e v e k i n g a .  pisane w różnych od
stępach czasu: Wirlschallsgeschichte. II. Vom Ausgang der An- 
tike b. z. iłeginn des 10 .lahrh. (Miltlere Wirlschaftsgeschichte)



1921. Ans Natur und Geisleswell B. 577. sir. 136. Obejmuje omt 
dzieje gospodarcze Europs zachodniej w epoce średniowiecza i no
wożytnej do początku XIX stulecia. Dzieli się ona na następujące 
rozdziały: 1. Hislorja gospodarcza i okresy gospodarcze. Gospodar
stwo bizantyjskie. 2. Gospodarstwo zachodnie i jego podstawy 
rolne. 3. Miasto średniowieczne (geneza miast, stosunek miasta 
do wsi. rozkwit miast włoskich, początki gospodarki pieniężnej. 
Hanza, rozkwit handlu międzynarodowego, rzemiosło, organi
zacja cechowa, system nakładowy, polityka cechowa, stosunek 
miast do państwa). 4. Merkanlylizm państwowy (polityka ko- 
lonjalna monopole, organizacja państwowa w zakresie prze
mysłu. kapitalizm cechowy, polityka handlowa, bilans handlowy, 
merkanlylizm na wschodzie, położenie chłopa, kapitalizm feu
dalny. niewolnictwo. 5. Początki wolnego gospodarstwa i two
rzenie się kapitału (gospodarstwo państwowe racjonalne, staty
styka. finanse, kameraliści, technika handlowa, kredyt, banki, 
rachunkowość, rola żydów i protestantów, w Anglji akty nawiga
cyjne, prawo zbożowe. Bank angielski, kompanje handlowe, 
pierwsze kryzysy kapitalistyczne. 6 . Przejście do gospodarstwa 
nowożytnego (r> walizacja angielsko - francuska, upadek systemu 
merkantylistycznego, wolny handel, uwolnienie włościan, wol
ność przemysłowa, przewrót w technice, kapitał i praca, XIX stu
lecie jako epoka wolnej wymiany). Druga książka S i e v e  
k i nga  ukazała się już w V-tem wydaniu, co świadczy o jej po- 
czytności. Jest lo: Grundziige der neueren Wirlschaflsgeschichte 
vom 17 Jahrh. bis zur Gegenwart (Grundriss der Geschichls- 
wissenschaft. hrsg. von Aloys Meister Reihe II. Ableilung 
2| Fiinfle verbesserle Auflagc. Lcipzig 1928. sir. 4 nlli. -j- 126 +  
6  nlb. in 8 ". Verlag und Druck von B. G. Teubner. Jest lo żalem 
zarys hislorji gospodarczej, poświęcony w przeważnej swej części 
wymianie i warunkom jej rozwoju, jako. że w czasach objętych 
książką wybija się ona na pierwsze miejsce z dziedzin życia go
spodarczego. Autor ujmuje rzecz syntetycznie, daje pewne wy
niki. Dzieli swą książkę na cztery części, a to: Merkanlylizm. 
Podstawy wolnej gospodarki wymiennej. Rozkwit nowożytnego 
kapitalizmu. Socjalizm i kapitalizm. Rozdział pierwszy poświę
cony jest całkowicie historji handlu, rozwijającego się pod zna
kiem merkantylizmu. Rozdział drugi stoi pod znakiem narodzin 
i rozwoju wolnego handlu Autor uwzględnia tu stosunki rolne.



francuskie i angielskie, mówi o początkach socjalizmu nowożyt
nego, o uwolnieniu włościan i wolności przemysłowej w Niem
czech. Trzeci rozdział zajmuje się rozkwitem kapitalizmu nowo
żytnego a tu interesują historyka handlu zwłaszcza rozdziały 
poświęcone: wolnemu handlowi, polityce kolonjalnej angielskiej 
i protekcjonizmowi. Rozdział ostatni mówi o socjaliźmie i jego 
stosunku do ustroju kapitalistycznego.

Uzupełnieniem książki Sievckinga jest starożytna historja 
gospodarcza, opracowana przez O. N e u r a l h a :  Antike Wirt- 
schaftsgeschichle, Aus Natur u. Geisteswelt 258, 11. Aufl. 1918, 
str. 98. Dzieli ją autor na 8  rozdziałów: 1 . Rozwój gospodarczy 
Wschodu, 2 Handel grecki, 3. Kolonizacja grecka, 4. System go
spodarczy grecki, 5 System gospodarczy grecko - wschodni,
6 . Rozwój gospodarstwa izymskicgo, 7. Gospodarstwo cesarstwa, 
8 . Rozwój i upadek gospodarstwa starożytnego wszechświata. 
Praca ta tem różni się od poprzednich, że jest wypływem badań 
źródłowych auora, jest zatem pracą samodzielną.

Wyłącznie bowiem na literaturze oparł się: B ren  ta n o
L u j o w książce: Das Wirtschaftsleben der antiken Welt. Vor- 
lesungen gehallen ais Einleitung zur Wirtschaftsgeschichte des 
Mittelalters, str. VII +  242 in 8 °, 1929. Verlag von Gustav Fischer 
in Jena. Książka porusza następujące kwestje: 1. Staroegipskie 
życie gospodarcze. 2. Kapitalistyczne gospodarstwo Assyryjczy- 
ków Babilończyków i Fenicjan. 3. Rozwój greckiego gospodar
stwa. 4. Starożydowskie stosunki gospodarcze. 5. Rozwój naro
dowego gospodarstwa rzymskiego. 6 . Rozwój gospodarstwa na
rodowego w rzymskich prowincjach. 7. Bizantyjskie gospodar
stwo narodowe.

Charakterystyczną ze względu na swoją metodę jest książka 
W e b e r a  M a i a ,  Wirtschaftsgeschichte. Aus den nachgelas- 
senen Vorlesungen hrsg. von Prof. S. Hellmann und Dr. M. 
Palyi. Miinchen. Leipzig 1923 Zweite unveranderte A u flagę 
1924. str. XIV +  348. Uniwersalne ujęcie przedmiotu przez tego 
więcej socjologa niż historyka zasługuje tu na uwagę. Jest to t. zw. 
typologja historyczna, która poprzez całokształt dziejów ogólno
ludzkich przedstawia rozwój gospodarczy w zasadniczych lin- 
jach. Na pierwszy plan wysunął autor w swej książce historję 
gospodarczą średniowiecznej i nowożytnej Europy Zachodniej, 
lecz starał się także uwzględnić czasy starożytne i przedhisto-



rycinę, kraje słowiańskie, całą Azję. ustroje gospodarcze Afryki. 
Australji. oraz rozwój tych krajów po opanowaniu ich przez 
rasę białą. Rzeczowy podział treści książki przedstawia się nastę
pująco: 1 Ustrój agrarny. 2. Przemysł i górnictwo. 3. Handel 
i obrót pieniężny w okresie przedkapitalistycznym 4. Powstanie 
kapitalizmu nowożytnego.

Na duże również rozmiary objętościowo i treściowo zakro
jone jest dzieło: C u n o w  H e i n r i c h ,  AUgemeine Wirt- 
schaftsentwicklung von der primitiven Sainmelwirtschaft bis 
zum Hochkapitalisinus. I. Rand. Die Wirtschaft der Natur und 
Halhkulturvólker. II. Band. Wirtschaftsformen der indischen 
Arier, der Italiker. Kclten und Germanen. III. Band. Deutschlands. 
Frankreichs und Englands Wirlschaftsenlwicklung voni 12. bis 17. 
Jahrh. I. H. W. Dietz Nachlolger. Berlin. 1. 1926, str. 547, II. 1927. 
sir. 478+6 nlh., III. 1929, str. 492 in 8 ". Podczas gdy w pierwszym 
tomie swej historji stara się autor na typowych przykła
dach przedstawić życie gospodarcze dzikich i półkultural- 
nych ludów, to toin drugi przynosi opracowanie starej 
kultury gospodarczej Arjów i początków gospodarczych 
Rzymu. Do tego przyłącza autor opis rozwoju gospodarczego Cel
tów i Germanów, szczególnie Anglosasów i Franków blisko do 
XI stulecia. Bierze zatem autor pod uwagę te tylko narody, które 
według jego zdania mogą uchodzić za typowe dla scharakteryzo
wania stopni gospodarczych. Szczególnie niektóre rozdziały II-go 
tomu mogą interesować historyka handlu. A więc już w drugim 
rozdziale mówi autor o rzemiośle i handlu w starym Rzymie. 
Zkolei interesuje nas rzemiosło i handel w Irlandji od IX wieku 
począwszy. Następnie mówi autor o rzemiośle i handlu dopiero 
w XI rozdziale przy omawianiu ustroju gospodarczego Anglo - 
sasów w Anglji. W  XIII rozdziali* p. I. Stosunki gospodarcze 
Anglji od zdobycia jej przez Normanów interesuje nas rozdział
0 miejskiem życiu gospodarczem w XI wieku. Znowu w XV roz
dziale p I. Frankońskie życie gospodarcze za Merowingów inówi 
autor o rzemiośle i kupcach. Ostatni rozdział p. I. Powstanie 
miast i miejskie życie gospodarcze w XI wieku interesuje histo
ryka handlu w całości, zwłaszcza zaś ustępy : kupcy targowi
1 wielcy i rozwój handlu zagranicznego zasługują tu na uwagę. 
Tom trzeci obejmuje okres bardzo ważny w życiu gospodarczem



Europy, a w szczególności w rozwoju handlu. Renesans handlu, 
organizacja miasta średniowiecznego, organizacja wielkiego han
dlu i wielkiego przemysłu interesują tu autora. Bierze on w tym 
łomie pod uwagę Niemcy, Włochy, Niederlandy, Francję i Anglję 
w czasie od 12 do 17 stulecia. Omówione kwestje mają tu 
oczywiście bezwzględną przewagę nad omówieniem rozwoju sto
sunków rolnych. Dzieło Cu n o w a  ma liczyć 4 tomy czyli 
ostatni ukaże się jeszcze zapewne w najbliższej przyszłości.

Ogólnej hislorji gospodarczej średniowiecza poświęcona jest 
książka K ó l z s c h k e g o  R u d o l f a :  Allgemeine Wirlschafts- 
geschichte des Mittelalters (Handbuch der Wirtschaftsgeschichle, 
hrsg von Prof. Dr. G. Brodnitz). Jena 1924. str. XIV +  626.
Obejmuje książka K d t z s c h k e g o  czasy od upadku pańslwa 
zachodnio - rzymskiego do końca XV wieku, a choć nazywa się 
powszechną hislorją gospodarczą, zwraca główną uwagę na po
łożenie gospodarcze krajów zachodniej i środkowej Europy i po 
macoszemu traktuje kraje Europy Wschodniej, państwo bizan
tyjskie i Arabów. Dzieli się książka K ó l z s c h k e g o  na 
5 rozdziałów: 1. Rozwój życia gospodarczego w okresie przejścia 
ze starożytności do średniowiecza. 2. Początki średniowiecznego 
gospodarstwa. 3. średniowieczne gospodarstwo na zachodzie 
w okresie swego rozkwitu. 4. Bizantyjskie państwo i Arabowie. /
5. Gospodarstwo późnego średniowiecza.

Wymienić In wkońcu można rzecz A l f o n s a  Do p s c ha ,  
zacieśnioną już więcej lerylorjalnie i chronologiczne: Die Wirt- 
schaflsenlwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in Deutsch- 
land. Zweite veranderle und erweitertc Auflage. Weimar. Bóhlau.
1 . Tcil 1921, XIV' +  402. 2. Teil mil Register fiir beide Teile 1922.
VI +  439 in 8 ". Zasługuje tu rozdział o handlu na szczególniejszą 
uwagę. Autor wykazuje, jak wielkie było znaczenie normańskich 
Wikingów, następnie Fryzów, dla handlu zachodniej Europy 
podkreśla, że już w lak wczesnym okresie istniał stały kontakt 
handlowy Niemiec z Wenecją i inncini miastami Włoch przez 
drogi alpejskie. Istniał też stały koniaki tych krajów z północną 
i południową Francją, bliskim i dalekim Wschodem. Uwagi jest 
godnem. że wywody Dopscha daleko odbiegają od poglądów za
równo wcześniejszej jak i późniejszej literatury przedmiotu (n. p.
Pirenne). która charakteryzuje len okres jako okres gospodar-



siwa o kulturze rolniczej, do którego zrzadka tylko zaglądał 
kupiec obcy.

We F r a n c j i  zarys powszechnej historji gospodarczej 
od starożytności, aż do dni naszych napisał L u i s  A n d r ó  
p. t. Histoire ćconomique depuis l’antiquite, jusqu'& nos jours. 
Paris. Alcan, 3-e ćd. 1925, in 12°, str. 210. Jest to bardzo dobry 
przegląd najważniejszych zjawisk gospodarczych do roku 1914, 
mających na celu scharakteryzowanie kultury materjalnej Eu
ropy i Ameryki. Autor zwraca o wiele większą uwagę na czasy 
nowożytne i najnowsze, niż na starożytność i średniowiecze. 
Przyczem opracowuje podręcznik pod kątem widzenia życia go
spodarczego Francji, której z natury rzeczy poświęca najwięcej 
miejsca.

Zwrócić znowu należy szczególniejszą uwagę na wielkie wy
dawnictwo, redagowane przez Re nar d ' a ,  p. t. „Histoire univer- 
selle du travail“ , mające objąć całokształt rozwoju gospodar
czego ludzkości, opracowane przez ludzi nauki, a przecież przy
stępne dla szerszego ogółu. Ukazały się już w tern wydawnictwie 
książki p t.: Praca w świecie rzymskim przez P a u l  L o u i s a ;  
Rozwój przemysłu i rolnictwa w ostatnich stupięćdziesięciu la
tach przez G. R e n a r d a  i A. Du l a c a ;  Rozwój handlu, 
kredytu i komunikacji w ostatnich stupięćdziesięciu latach przez 
B. N o g a r o  i W. O u a 1 i d ; Praca w Ameryce przed i po Ko
lumbie przez L. Ca p i la n'a i H. L o r i n a ;  Praca w staro
żytnej Grecji przez G. G l o t z ’a; Praca w Europie Nowożytnej 
(XV —  XVIII) przez G. R e n a r d ’a i G. W e  u l e r s s e ’a; Praca 
w chrześcijańskiej Europie średnich wieków (V —  XV) przez P. 
R o i s s o n n a d e .  Trzy ostatnie, stanowiące razem pewną całość, 
szczegółowiej omówimy.

A więc: G u s t a v e  G l o t z ,  Le travaile dans la Grćce 
ancienne. Histoire ćconomiąue de la Grece depuis la pćriode ho- 
mćrique jusqu'a la conquete romaine. Paris, F. Alcan 1920, sir. 
468 Jak podtytuł wskazuje, jest to historja gospodarcza Grecji 
od okresu homeryckiego do podboju Grecji przez Rzymian. Pisze 
historję G l o t z ,  profesor historji Grecji w Sorbonie. Autor 
dzieli historję Grecji na cztery części, t. j.: Okres homerycki, 
Okres archaiczny, Okres ateński i Okres hellenistyczny. W  obrę
bie tych części omawia rozwój życia gospodarczego Grecji od 
jego zawiązków począwszy, poprzez stadja postępu. Lecz zgóry



zastrzec się trzeba, jakoby autor godził się z koncepcją Biiche 
rowską o stopniach rozwoju gospodarczego. Przeciwnie, w każ
dym okresie bada równomiernie, a przynajmniej stara się badać: 
ludność, ustrój rolny, przemysł i handel. Nas tu oczywiście inte
resuje najwięcej ostatni dział życia gospodarczego, a mianowicie 
handel, przy omawianiu którego uwzględnia G 1 o t z : ustrój
pieniężny i kredyt. I już w pierwszym okresie zasługują na szcze
gólniejszą uwagę interesujące rezultaty badań autora. Panuje 
wtedy jeszcze coprawda gospodarstwo domowe, lecz gospodarka 
miejska czyni już duże postępy, zaczynają się podróże w celach 
handlowych, zaczyna się tworzyć rodzaj gospodarki śródziemno
morskiej. Widać początek potęgi handlowej przyszłej Grecji, 
której jednak brakuje wtedy przemysłu, dzięki czemu Feni
cjanie mieli nad nią bezwzględną przewagę. Na okres drugi przy
pada kolonizacja grecka, dzięki której kolonje greckie rozsiane 
zostały po całem morzu Sródziemnem i jego wybrzeżach, co 
w rezultacie wytworzyło t. zw. okres handlu śródziemnomor
skiego. Następny okres, to okres potęgi handlowej Aten i jej he- 
gemonji na tern polu. Pod koniec tego okresu handel stara się 
przełamać granice Śródziemnego morza i zaczyna nabierać cech 
uniwersalnych, które to cechy, jako znamienne, występują 
w okresie czwartym: hellenistycznym. Książka G lo t  za przed
stawia wartość pierwszorzędną, tembardziej, że badania autor 
przeprowadza przeważnie sam na podstawie źródeł.

U o i s s o n n a d e  P. w swej: Le travail dans 1’Europę
chrćtienne au moyen - age (V-e —  XV-e), Paris F. Alcan 1921, 
8 °, str. II -f- 431, omawia historję gospodarczą Europy w czasach 
po upadku cesarstwa rzymskiego. Europie Zachodniej i Środko
wej poświęcił szczególniejszą uwagę. Bez porównania mniej 
miejsca znalazło się w książce dla Europy Wschodniej i Północ
nej. Podział rzeczowy ma u B o i s s o n n a d e’a przewagę nad 
terytorjalnym, odmiennie od Re na r d ' a  i W e u l e r s s e ’a.

R e n a r d  G. A. i W e u l e r s s e  G., Le travail dans 
1’Europe moderne. Paris 1920, str. 524. Obejmuje książka czasy 
od XV —  XVIII w. Obok wstępu i zakończenia, poświęconych 
ogólnej charakterystyce stosunków europejskich, mamy tam 
szczegółowo omówione poszczególne kraje Europy Zachodniej: 
Hiszpan ja, Portugalja, Niderlandy, Anglja, Francja, Europy 
Środkowej: Włochy. Szwajcarja, Niemcy, Austrja i Węgry, oraz



państwa skandynawskie. Europy Wschodniej: Polska i Rosja. 
Szczególniejszy uwagi; zwrócili autorowie na postęp w technice 
produkcji i transportu. Omówili dokładniej stosunki przemy
słowe i handlowe niż rolne, temwięcej, że pierwsze w tej epoce 
wybijajy S*Ę na czoło życia gospodarczego.

T o u t a i n  J.: Leconomie antique. LEvolution de 1'huma- 
nitć. Synthese collecthe. Dirigee par H. lieer. Paris 1927, str. 
XXV +  439 +  1 nlb. Książka T o u t a i n a jest do pewnego 
stopnia uzupełnieniem historji gospodarczej Grecji, napisanej 
przez Glotza czyli wypełnia lukę, jaka powstała między zasię
giem książki Glotza a Boissonnade. Częściowo omawia autor ten 
okres, co Glotz, przeważnie jednak wybiega poza niego, gdy mówi
0 życiu gospodarczem krajów, leżących nad zachodniemi brze
gami morza Śródziemnego, t. zn. o Kartaginie, o Rzymie do 
okresu ukonstytuowania się cesarstwa za Augusta i o Rzymie za 
cesarstwa Wartość obu książek jest niewątpliwie duża, a różnice 
w opracowaniu powstały tak dzięki indywidualnościom odręb
nym autorów, jak i dzięki odrębnym zadaniom, jakie sobie po
stawili. Glotz podjął się opracowania tylko historji gospodarczej 
Grecji i istotnie wykazał ogromną znajomość źródeł i literatury, 
mógł zajmować się i drobniejszemi sprawami, które z pożytkiem 
rozstrząsał. Jedno, co możnaby jego książce zarzucie, to pewną 
ciężkość stylu, rzecz może mało zwracająca uwagę Francuza, ale 
na którą wnet zwrócić musi uwagę obcy czytelnik. Książka T  o u - 
t a i n a posiada pod tym względem przewagę. Czytanie jej przy
chodzi z łatwością. T o u t a i n  pozostaje wierny swej dewizie, 
postawionej na początku pracy. Ścisły kontakt z źródłami i ich 
analiza szczegółowa składa się na jego pracę. Nie bawi się w hipo
tezy. wprost od nich stroni, podaje czytelnikowi rezultaty swych 
badań, obmurowane źródłami. Widać to dobrze w zestawieniu 
zapatrywań obu wymienionych autorów na zagadnienia, które 
obaj poruszają. Dzieli T  o u t a i n swoją książkę na czetry 
części: Pierwsza obejmuje: Historję gospodarczą Grecji właściwej
1 krajów greckich aż do wyprawy Aleksandra, druga: Historję 
gospodarczą hellenistycznego świata, trzecia: Historję gospodarczą 
zachodniej części morza Śródziemnego i krajów sąsiednich aż do 
ukonstytuowania się cesarstwa i czwarta: Starożytna historja 
gospodarcza za cesarstwa rzymskiego. W obrębie tych rozdzia
łów omawia konsekwentnie autor następujące działy życia go-
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spodurczego: uslrój rolny, przemysł i handel. Zależnie od ich 
znaczenia w poszczególnych okresach poświęca iin autor więcej 
lub mniej miejsca. Z natury rzeczy handel zajmuje w jego książce 
sporo miejsca. Mówi zatem o handlu: 1) w społeczeństwie grec- 

t kiem znanem z Homera i Hesioda. 2) w wiekach od V’I —  IV
przed Chrystusem, czyli od końca wędrówek do wyprawy Ale
ksandra, 3) na Wschodzie hellenistycznym, 4) na barbarzyńskim 
Zachodzie t. zn. w Afryce północnej, na półwyspie Pirenejskim 
i w Galji. gdzie zaznaczył się kolejno wpływ Kartaginy, Grecji 
i Rzymu. 5) Kartaginy, 6 ) Etrusków i Rzymian w Rzymie i Wło
szech do 14 r. po Chrystusie, 7) w państwie rzymskiem za cesar
stwa. Krótki i zwięzły rozdział ostatni poświęca autor ruinie sta
rożytnego życia gospodarczego.

Znaleść tu również winna miejsce książka profesora uniwer
sytetu w Gandawie He lir  i P i r e nno ' a :  Ces villes du innyeii 
Age. Essai dhistoire ćronomiąuc et sociulc. Iłruxelles 1927. sir 
203 -+- 5 ulb in 1 0 ". Autor zajmuje się w tej pracy zagadnieniem 
powstawania miast w czasach od końca wieków starożytnych do 
początków X1U wieku. Podkreślić tu należy szczególnie następu- 

> jące kweslje: Śródziemnomorski charakter państwa rzymskiego
w związku z handlem skupiającym się na tein morzu i kontynu
acja tego stanu za Merowingów. Odrodzenie się przemysłu i han
dlu od XI wieku i |>owstanie miast. Wpływ miast na cywilizację 
europejską.

Z podręczników pisanych w języku a n g i e l s k i m  zasłu
guje przedewszyslkiein na uwagę książka N. I. B. G ra  s'a: An 
introduction to economic history. New York and London. 1922. 
sir. XXIV +  350, in 8 ". Przeznaczona ona jest dla początkujących 
studentów uniwersytetu Dzieli się na następujące okresy: zbie
racki i koczowniczy, wieś miasto, miasto stołeczne czyli metro, 
poi ja. Najwięcej miejsca poświęca ostatniej fazie ro/.wojn gospo
darczego mianowicie gospodarce metropolitalnej, którą dzieli 

, znowu na 4 fazy: 1) organizacji rynku. 2) rozwoju przemysłu,
3| rozwoju komunikacji. 4) rozwoju organizacji finansowej 
Osobno na końcu opisuje rozwój gospodarczy Stanów Zjedno
czonych.

Jako drugie wydanie ukazała się w r. 1927 książka: T e u -  
n ey F r a n k .  An economic History of Romę. 2-e edition. 
Baltimore Johns Hopkins Press, in 8 ". sir. X +  519. Jest to re-



wizja pierwszego wydania, odnoszącego się do epoki republikań
skiej z dodaniem 7 rozdziałów, omawiających gospodarstwo 
w epoce cesarskiej.

Tylko z tytułów znamy niewątpliwie ważną dla historyka 
handlu książkę: C h a r l e s w o r l h  M. P. Trade Roules and 
(k>mmerce of thc Roman Empire, London 1924, Cambridge, Uni- 
wersity Press.

J. M. K u 1 i s c h e r a książkę chcemy tu jeszcze wymienić 
Jest ona rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, bo 
na język polski z rosyjskiego przetłumaczona, p. I. Dzieje gospo
darcze Europy Zachodniej. Przełożył K. Morawski. Przejrzał 
J. Rutkowski l. I. Wieki średnie T. II. Wieki nowożytne. 
Bihljoteka Wyższej Szkoły Handlowej. Warszawa, str. 300. 
Autor poświęca w obu toinach trochę miejsca wymianie. 
Szczególnie dobrze zostały opracowane rozdziały, dotyczące od
kryć geograficznych i ich skutków w dziedzinie rozwoju handlu. 
Drugie tłumaczenie K u l i s c h c r a ,  rozszerzone i uzupełnione 
z 7-go rosyjskiego wydania to: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeił. I. Band: Das Mittelalter, II. 
Band: Die Neuzeit, Miinchen und Berlin 1928. R. Oldenburg. 
T. 1. X, 351, T. II. XI, 351 (w: Handbuch der mittelalterlichen 
und neueren Geschichle, herausg. von G. von Belov und F. Mei- 
necke Abteil. III. Verfassung, Rcchl, Wirtschafl). Również i tu 
autor mało miejsca poświęca handlowi i wymiunie. Intere
sują'tu autora: przedmiot, zakres, charakter i'form y średnio
wiecznego i nowożytnego handlu. Nie wiele mówi także o nie- 
niądzu, kredycie i przemyśle, a w obu tomach ma przewagę 
omówienie ustroju rolnego.

Z p o l s k i c h  prac należy się tu wzmianka ogólnemu za
rysowi hislor ji gospodarczej R o m a n a  R y b a r s k i e g o  
w Systemie ekonomji politycznej. T. 1. Rozwój życia gospodar
czego i idei gospodarczych. Wydawnictwo Kasy im. Mianow
skiego. Warszawa 1924, str. 264 +  XII. Swój system ekonomji 
dzieli autor na trzy tomy i w pierwszym poświęca uwagę historji 
gospodarczej świata w formie wyjaśnienia zasadniczych zjawisk, 
których poznanie ułatwi zrozumienie teraźniejszości, względnie, 
które z tą teraźniejszością mają związek. Autor rozumie dobrze 
potrzebę nawiązania ekonomji do historji. Przedstawia on rozwój 
wypadków sposołiem wykładowym, krótko i zwięźle daje opis



zjawisk dla niego istotnych. Dla początkujących jest to zatem 
książka nieoceniona. Choć autor mówi o całokształcie życia go
spodarczego i to raczej z punktu widzenia polityki gospodarczej, 
przecież i dla historyka handlu znajdują się w jego książce ustępy, 
które należałoby wziąć pod uwagę. A więc już w pierwszym roz
dziale. gdzie mówi o stosunkach gospodarczych Wschodu i Grecji 
handel występuje na pierwsze miejsce, według stopnia jego roz
woju ocenia autor stopień życia gospodarczego epoki. Zwrócić tu 
też należy uwagę następnie na rozdział drugi, gdzie mowa o sto
sunkach gospodarczych we wczesnem średniowieczu. Tu do
sadnie określony został stosunek handlu do innych dziedzin życia 
gospodarczego, a zwłaszcza do rolnictwa. Część druga tego roz
działu cała zasługuje na uwagę. Mowa bowiem w niej o odro
dzeniu życia handlowego, powstaniu miast i organizacyj miej
skich. Z rozdziału trzeciego część pierwsza historyka handlu nie
wątpliwie szczególniej zainteresuje t. zn. epoka merkantylna od 
XVI do XVIII w. Handel na skutek odkryć geograficznych stoi 
tu na czołowem miejscu. W  rozdziale piątym, t. zn. System libe
ralny. zasługuje znowu na uwagę część l-sza p. t. Fizjokraci.
Także cały rozdział siódmy, w którym mowa o reakcji narodowej 
przeciw liberalizmowi, zainteresuje niewątpliwie historyka han
dlu. l'wagi godnym jest też rozdział ósmy, gdzie mowa o Roz- (
woju gospodarczym od początków XIX w. a też część druga t. zn.:
Rozwój produkcji i część trzecia: Koncentracja produkcji. Pod
kreślić trzeba znajomość starszej literatury przedmiotu, dobre 
jej opanowanie i dążność do równomiernego traktowania zjawisk 
historycznych, w zależności oczywiście od stopnia ich znaczenia 
w żvciu gospodarczem.

W historycznej literaturze polskiej istnieje jeszcze |xt- 
wszechna historja gospodarcza, napisana przez W ł a d y s ł a w a  
( i u m p l o w i c z a  w formie bardzo popularnej. Jest to: Roz
wój gospodarstwa światowego. Bibljoteka Samokształcenia. Nr. 2.
Warszawa, str. 96 in 16". Autor dzieli swą książkę na 6  części:
I. Wymiana dóbr u ludów pierwotnych. II. Wymiana dóbr u sta
rożytnych narodów cywilizowanych. 111. Rozwój gospodarczy 
w Europie średniowiecznej. IV. Rozwój gospodarczy w czasach 
nowszych. V'. Czasy najnowsze. VI. Stan gospodarstwu świato
wego w chwili obecnej.



III. Hlfttorje handlu względnie gospodarcze 
poszczególnych krajów.

S i a n y  Z j e d n o c z o n e  A m e r y k i  P ó ł n o c n e j .  
Tu oczywiście na pierwsze wybija się miejsce znana nam z tłu
maczenia niemieckiego hislorja gospodarcza Ameryki: F a u l 
k n e r  H a r o l d  U n d c r v o o d ,  Amerikanische Wirlschafts- 
geschichle. hrsg. von H. Pollog. Mil einer Einleilung von Pruł. 
Julius Hirsch. B. I — II. Dresden 1929, sir. XXIII +  1 nlb. +  
180 +  sir. 577 +  3 nlb. Dzieło to zasługuje ze wszech miar na 
uwagę, głównie jeżeli chodzi o cel praktyczny, ze względu na 
olbrzymią rolę Sianów Zjednoczonych w gospodarce świala doby 
bieżącej. Każdego czytelnika. sięgającego po Hislorję gospodarczą 
Ameryki uderzy przedewszystkicm brak spisu treści. Jesl to ka
rygodne wprosi zaniedbanie, świadczące o lekceważeniu czytel
nika, albo zły nałóg firmy wydającej powieścidła. Czytelnik nie 
posiadając spisu rzeczy jesl skazany na tracenie czasu, by 
wyszukać w obu łomach rozdziały interesujące go, względnie 
by wyrobić sobie o całości, jakie (akie pojęcie. Zresztą 
powiedzmy ogólnie: Ih‘7. względu prawie na stosunek czy
lelnika do książki pierwszą jego czynnością po przeczy
taniu tytułu winno być zorjenlowanie się w spisie treści, który 
należycie sporządzony winien informować dokładnie o za
wartości książki. Jako dobrą stronę Historji gospodarczej 
Ameryki wymienić należy jasność, przejrzystość wykładu i pun
ktowanie. jeśli się tak wyrazić wolno, przebiegu najważniejszych 
zjawisk życia gospodarczego. Na szczęście, niemieckie tłuma
czenie nie zdołało zatrzeć tego iście amerykańskiego sposobu 
myślenia i ujmowania faktów. Oba tomy dają razem hislorję go
spodarczą Ameryki na przestrzeni Irzech wieków, doprowadzoną 
do roku 1920. zaczynającą się zaś coprawda w formie wstępu 
bardzo ogólnego od omówienia rozwoju życia gospodarczego 
świala od średniowiecza począwszy. Handel zajmuje w tej hi- 
slorji Ameryki bardzo wiele miejsca. Już w drugim rozdziale 
łomu 1-szego p. t. Społeczne i gospodarcze oblicze kolonizacji 
Ameryki (str. 34) mówi autor krótko o: 1. Handlu w średnio
wieczu. 2  Drogach handlowych w średniowieczu. 3. Przewrocie 
w dziedzinie handlu na skutek odkryć geograficznych. 4. Odkry-



ciu Ameryki.5. Podstawach kolonizacji Ameryki. 6 . Systemie ko- 
lonizacyjnym Hiszpanji. 7. Roli Francji w Ameryce. 8 . Holandji 
w Ameryce. 9— 10 Pierwszych i późniejszych kolonjach angiel
skich. Piąty rozdział poświęcony jest cały: Handlowi w okresie 
kolonizacji Ameryki i zaopatrzony jest w bardzo instruklywne 
streszczenie jego wyników (sir. 150). Interesuje historyka handlu 
szczególniej walka Ameryki o wyzwolenie i gospodarcze tejże 
przyczyny. Tu podkreślić należy rozdział czwarty I. j. Wykony
wanie polityki kolonjalnej, zwłaszcza Anglji wobec Ameryki. 
Znowu zkolei podkreślićby trzeba rozdział jedenasty zatytuło
wany: Amerykański handel okrętowy i rozwój handlu zagranicz
nego do roku 1860 (sir. 318). a potem rozdział czternasty p. t.: 
Transport i istota wymiany do roku 1860. Do tego mniej więcej 
czasu jest doprowadzony tom pierwszy podręcznika.

Rozwojem gospodarczym Ameryki od r. 1860 do 1920 zaj
muje się tom drugi.

Tu najpierw zainteresuje historyka handlu rozdział o trans
porcie i stosunkach wymiany od 1870 (sir. 134), a następnie roz
dział o handlu światowym i o nowym imperjaliźmie (sir. 369). 
Pierwszy z wymienionych rozdziałów mówi najpierw o prze
wrocie w zakresie środków komunikacji po wojnie mieszczań
skiej, a nazywa stulecie od lego czasu zaczynające się okresem 
kolei żelaznych, następny mówi o wewnętrznej polityce handlo
wej Ameryki i o prawie handlowym z roku 1920, wraca potem 
do kwestyj związanych z wynalazkami technicznemi, które nie
zmiernie wpłynęły na rozwój handlu, omawia wkońcu żeglugę 
powietrzną, rzeczną i morską. Drugi z wymienionych rozdziałów 
zajmuje się najpierw omówieniem zasad starego imperjalizmu 
i nowego, reprezentowanego głównie przez Amerykę, mówi 
zkolei o jego historji, zajmuje się polem techniką imperjalizmu 
amerykańskiego i amerykańską ekspanzją gospodarczą od 1898 r. 
(sir 392), w którym to okresie handel okrętowy dominującą tna 
rolę. Interesujący jest rozdział o przemyśle i handlu podczas 
wojny światowej i o warunkach ich rozwoju.

Zc znanych nam tylko z tytułu wymienimy zkolei: Jen-
n i n g s  W a l t e r  W i l s o n ,  Introduction to American eco- 
nomic history. New York. Oovell 1928. 8 °, sir. 558; F l i i g e l  
F e l i x  and H a r o l d  1'. F a u l k n e r ,  Headings in Ihe eco-



nornic and social history of the Unilcd States. New York. Marpcr 
1929. sir 987. (Harpers historical series).

A n g l j a .  Najpierw zanotować tu należy drukowaną jako 
pierwszy tom w: „Handbuch der Wirtschaftsgeschichte“ , wyd. 
przez G. B r o d n i t z a  właśnie przez niego napisaną: Englische 
Wirtschaftsgeschichte. Vcrlag von Guslav Fischer, Jena 1918. 
Jest to pierwsza część historji gospodarczej Anglji, doprowadzona 
do końca XV wieku. Omawia tu autor najpierw powstanie wiel
kiej własności, jej ustrój i metody gospodarcze. Zwraca następnie 
uwagę na handel i wymianę, która nabiera szczególniejszego 
znaczenia dopiero od XI i XII wieku. Następnie omawia ustrój 
feudalny i stosunki możnych do chłopów. W trzecim rozdziale 
mówi o miastach, o ustroju miejskim i o stosunku państwa do 
miasa. Następny rozdział poświęcony jest państwowemu gospodar
stwu w średniowieczu, zwłaszcza usrojowi skarbowości angielskiej.

O wiele obszerniejsza, do końca doprowadzona i na bada
niach źródłowych oparła jest historja gospodarcza Anglji napi
sana przez: Br en l a no  Lu j o ,  Eine Geschichte der wirt- 
schaftlichen Entwicklung Englands. I. Von den Anfangen bis 
gegen Ende des 15 Jahrhunderls. II. I)ie Zeit des Merkanlilismus 
III. Die Zeit der Befreiung und Neuorganisation. Erste Halfte: 
bas Aufsleigen des Burgerluins und der Arbeiterklasse. Zweile 
Halfte: Das britische Weltreich. Jena 1927, 1928, 1929, sir. VII -+- 
396 -+- 453 +  VI -f 6 6 6  +  V + 560. Omawia tedy autor najpierw 
epokę gospodarki naturalnej, potem feudalnej i przechodzi do 
szczegółowego zbadania rozkładu gospodarki feudalnej. Razem 
te zagadnienia składają się na tom I.; w tomie II. mówi o życiu 
gospodarczem Anglji od XVI — XVIII wieku. Jest to zatem okres 
z punktu widzenia historyka handlu niezmiernie ciekawy. Widać 
lu dobrze przeobrażenie Anglji pod koniec średniowiecza, zaczęte 
z państwa rolniczego na państwo przemysłowe, którego potęga 
opierała się o morze. W pierwszej części trzeciego tomu mówi 
autor o stosunkach przemysłowych, handlu, bankowości i skarbo
wości w XIX i XX w., a szczegółowo uwzględnia stosunki robot
nicze w tym czasie. Drugą część tomu III poświęca: Rozwojowi 
gospodarstwa światowego i jego kierunkom, gospodarstwu rol
nemu, przemysłowi i handlowi Anglji od 1874 do wybuchu wiel
kiej wojny, kolonjom angielskim i polityce kolonjalnej Anglji — 
do wojny światowej i po wojnie.



Na o wiele niniejszą skalę zakrojone są historje gospodarcze 
Anglji wyszłe z druku w 1925 i 1926 r. Są to: C h a r l o t t e  M. 
W a t e r s  An economic history of England (1066— 1874). 
Ozford et Londres. Milford 1925 in 8 ®, str. XV +  610, a jesl to 
opis jasny na bogatej i doborowej literaturze oparty, z podaniem 
ważniejszej bibljografji. Plan jest jednolity dla każdego okresu 
t. zn. ustrój rolny, przemysł, handel i stosunek państwa do go
spodarstwa. Książka wydana jest wzorowo i zaopatrzona szere
giem rycin, ilustrujących życie gospodarcze. O wiele mniejszą 
chronologicznie przestrzeń czasu obejmują książki: K n o w l e s a  
L. C. A.: The economic development of the Britisch overseas 
Empire 1763 — 1914, Londyn, G. Routledge i J. H. C I a p h a in'a: 
An economic history of modern Britain. The eary railvav age 
1820—  1850. Cambridge, Uniwersyty Press. 1926, str. XVIII +  
623. Autor omawia w tej ostatniej pracy dokładnie te wszystkie 
przemiany, jakie wtedy w życiu gospodarczem Anglji nastąpiły. 
Szczególnie wiele miejsca poświęca przemysłowi, organizacji 
handlu i komunikacjom, następnie skarbowości. W dwóch na
stępnych toinach autor ina zamiar doprowadzić historję gospo
darczą Anglji do doby bieżącej. Już więcej specjalną, choć nie- 
wąpliwie ważną dla historyka handlu jest książka: F r a n ę o i s  
C h a r l e s  R o u x , L'Angleterre. ITsthme de Suez et 1’Egypte 
au XVlII-e siecle. Paris, Plon, 1922, in 8 ", str. 382. Jest to hi- 
storja wpływów handlowych i politycznych Anglji w Egipcie do 
wyprawy Bonaparlego. Dobrze ona ilustruje walkę francusko - 
angielską o przewagę na morzu Sródziemnem.

Ostatnio ukazała się synteza historji społecznej i gospodar
czej S z k o c j i  do początków XVII w. Napisał ją: J. F. 
G r a n t  p. t. The social and economic Developmenl of Scot
land beforc 1603, Edinburgh and London 1930. XII +  594, in 8 ".

N i e m c y .  Trzeba tu wymienić najperw książkę R. H a p - 
k e g o: Wirtschaftsgeschichte (Handels - Hochschul - Bibliothek B. 
19). Leipzig. G. A. Glockner. str. VIII +  104; neu bearbelele Auf- 
lage ebd. 1928 mit dem Untertitel: I. Teil, Mittclalter und Merkan- 
lilismus, str XV I 143. Jest ona przeznaczona do użytku wyższych 
szkół handlowych i choć autor tego nie wymienia w tytule jest po
święcona historji gospodarczej Niemiec w zarysie. Dobrą Historję 
gospodarczą Niemiec w zarysie pisze znany nam już R. K o 1 z - 
s c li k e : Grundziige der deutschen Wirtschaftsgeschichte bis



zum XVII Jahrliunderł. Leipzig. Teubner, Grundriss der Ge- 
schichtswissenschaften II. wydanie. Po wstępie do historji gospo
darczej mówi autor o: 1. Stanie gospodarczym Europy środkowej 
w czasach przedhistorycznych. 2. Życiu gospodarczem Germa
nów i wpływach rzymskich. 3. Stosunkach gospodarczych j
w Niemczech średniowiecznych. 4. Rozkwicie miast niemieckich 
i kolonizacji wschodnio - niemieckiej. 5. Początkach merkanty- 
lizmu państwowego w Europie.

W formie podręcznika napisana jest rzecz: A. Frh. S a r -  
t o r i u s  v on W a l t e r s h a u s e n ,  Deutsche Wirtschafts- 
geschichte 1815— 1014. Zweite erganzle Auflagc, X +  326. Jena 
1023. Książka zatem przedstawia rozwój życia gospodarczego 
Niemiec w przeciągu 100 lat. Autor dzieli ją na 6  części: 1. Prze
gląd życia gospodarczego Niemiec po wojnach napoleońskich.
2. Czas od 1815— 1833. 3. Czas od 1833— 1848. 4. Niemiecka 
liistorja gospodarcza od 1848 do 1871. 5. Gospodarstwo narodowe 
państwa niemieckiego od 1871 — 1890. 6 . Czas od 1890— 1914.
Każdą część dzieli autor na działy, wśród których historja handlu 
znajduje wiele miejsca.

Tu należałoby także wspomnieć o książce: E. P o h I c : Die ą

Entwicklung des deutschen Wirtschaftslebens im letzten Jahrh.
5. Vortrage. 5. Aufl. (A. N. u. G. B. 57). Tu również: J. B o r -  
c h a r d t -  Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von der Urzeit bis 
z. G.‘genwart. Berlin 1924, t. I., sir. 196 i I. II. sir. 336, jak:
N i c k e I Neues systematisches Lehrbuch der Wirtschaftsge
schichte. B I. Greisswald 1924, str. 110. Szczególniejszą też. na
leżałoby zwrócić uwagę na książkę: L. G o e t z, Deutsch - Rus- 
sische Handelsvertrage des Mittelalters. Mil einem Plan im Text 
und einer Karle. (Abhandlungen des Hamburgischen Kolonial- 
inslituts. B. XXXVII. Reihe A. Rechts - und Staatswissenschaften.
Band 6 ). Hamburg. L. Friedrichsen et Co, 1916, str. 394, in 4". 
leinwięcej. że został tu w pewnym stopniu uwzględniony handel 
Polski. 4

H o l an d  ja. że względu na doniosłą rolę Holandji w hi
storji handlu, zwłaszcza czasów nowożytnych, należy zwrócić 
uwagę na podręcznik historji gospodarczej Holandji, t. j. E r n s t  
R a a s c h .  Hollandische Wirtschaftsgeschichte. Autor poświęca 
główną uwagę organizacji handlu, komunikacji morskiej, oraz 
kredytowi, nie zaniedbując rolnictwa, ryhołóstwa i przemysłu.



W  książce tej znajdujemy niejednokrotnie wzmianki o stosun
kach handlowych Polski i Gdańska z Holandją, choć niewątpli
wie nieproporcjonalnie mało w porównaniu do roli, jaką dla 
handlu Holandji miało polskie zboże i surowce.

B e 1 g j a. Historję gospodarczą tego kraju pod koniec sta
rego regime'u napisał jeszcze w roku 1920 H u b e r t  v a n H o u- 
t h e , p. t. Histoire economiąue de la Belgique ń la fin de 1’ancien 
regime. Gand 1920. in 8 ", str. 588. (Travauz de la facultć de phi- 
losophie et lettres de Gand). Zwraca on główną uwagę na postęp 
w rolnictwie. W  tym czasie przemysł i handel nie odgrywał tu 
wybitniejszej roli. więc autor mniej mu uwagi poświęca. Zresztą 
autor swe monograficzne prace poświęca głównie osadnictwu 
i ustrojowi rolnemu dzisiejszej Belgji, co na konstrukcję pracy 
mogło mieć wpływ. W  „Handbuch der Wirlschaftsgeschichte", 
..Belgischc Wirlschaftsgeschichte" miała być napisana przez E. 
Ve r hees ' a .  Z literatury monograficznej możnaby tu wymienić: 
J o s e p h e  L e f e v r e, Elude sur le commerce de la Belgiquc 
avec 1’Espagne au XVII 1-e siecle. Memoires de l’Acadćmie royale 
de Belgique 1922, in 8 ", str. 198.

F r a n cj a. Jako tom X-tv wielkiego wydawnictwa reda
gowanego przez G. H a n o t a u x p. t. Histoire de la nation fran- 
ęaise ukazała się po raz pierwszy historja gospodarcza Francji, 
napisana przez G e r m a i n  M a r t i  n'a p. t. Histoire ćcono- 
inique et financiere Paris 1927. str. 656, 4*. Libraire Plon. 
Książka ta jest wydana bardzo ozdobnie, z licznemi ilustracjami, 
przedstawiającemi ważniejsze zjawiska życia gospodarczego 
w rozwoju historycznym i przeznaczona jest dla szerszego inte
ligentnego ogółu. Dzieli ją autor według ustalonych przez siebie 
kryterjów rzeczowych na 5 części, którym dodaje poddziały 
według zasad chronologicznych, a doprowadza opis do roku 1926. 
Więc część I. jest zatytułowana: Tworzenie ośrodka gospodar
czego. (Od czasów przedhistorycznych do okresu karolińskiego 
włącznie), część II.: Produkcja i konsumcja na rynku wewnętrz
nym (lokalnym). Początki międzynarodowego handlu, część III.: 
Struktura gospodarstwa narodowego. (Od końca wieków śred
nich do Rewolucji francuskiej), część IV.: Struktura kapitalizmu, 
część V.: Życie gospodarcze Francji podczas wojny (światowej). 
W  każdej z tych części historja handlu zajmuje sporo miejsca. 
Wnet ukazała się druga historja gospodarcza Francji, zaopatrzona



bogatym aparatem naukowym, napisana przez H e n r i S e c ,  
zaliczającego się do najpoważniejszych historyków gospodar
czych Francji p. I. Esquise dune histoire economiąue et sociale 
de la France depuis les origines jusqu'a la guerre mundiale. Paris 
1929. sir. 560. Alcan. Autor dzieli swoją historję gospodarczą 
Francji, którą doprowadza do r. 1914 na 8  części, a te znowu za
opatruje poddziałami. Zależnie od swego znaczenia historja han
dlu znalazła w nich swoje miejsce. A więc mato jest mowy o han
dlu w rozdziale zatytułowanym: Początki i wczesne średnio
wiecze. Jest tu raczej charakterystyka gospodarstwa zamkniętego, 
mającego słaby kontakt wymienny nawet z najbliższą okolicą. 
Osobne rozdziały poświęcone są już handlowi Francji w epoce 
feudalnej i pod koniec średniowiecza. Wieki XVI i XVIII też mają 
osobny rozdział, omawiający rozwój handlu; podobnie jest w roz
działach poświęconych: Rewolucji, pierwszemu i drugiemu ce
sarstwu i okresowi kapitalistycznemu (1848— 1914). W  roz
działach o handlu zaznajamia nas S ć e z komunikacją, han
dlem wewnętrznym i zewnętrznym, morskim i z polityką han
dlową. Krótko i zwięźle rzecz traktuje, wybiera sprawy najbar
dziej istotne, to też pozwala wyrobić sobie dobry obraz o handlu 
Francji w rozwoju historycznym. Zanim S ee  przystąpił do na
pisania tego podręcznika, dał najpierw szereg monografij, poświę
conych zagadnieniom więcej specjalnym, albo odnoszących się 
do krótszego okresu czasu. Chcącego zaznajomić się bliżej z fran- 
cuskiem życiem gospodarczem interesować mogą jego prace: 
L'ćvolution commerdale et industrielle de la France sous 1’ancicn 
regiine. Paris, (iiard 1925, in 8 ", str. 396 i La vie economiąue de 
la France sous la monarchie censitaire (1815— 1848). Paris 1927. 
sir. 191.

Z innych książek znanych nam z tytułów wymienić należy: 
Ma s s  on P a u l ,  Les compagnes du corial. Etudc hist. sur le 
cominerce de Marseille au XVI siecle et les origines de la colo- 
nisation franęaise en Ałgerie — Tunisie. Paris, Fontemoing 1928. 
sir. 427.

Ro s j a .  Kiedy mowa o historji gospodarczej w Rosji 
zawsze wymienić należy zasłużonego badacza w tej dziedzinie 
nauki J. K u l i s c h c r a .  On jeszcze w r. 1923 napisał po rosyj
sku: Historję handlu rosyjskiego do końca XlX-go wieku str. 
317, on leż wydał w znanem wydawnictwie B r ó d  n i l  z a:



Russische Wirlschaflsgeschichle. B. I. Jena 1925. str. XXII +  
452 -r 1 karta. Aulor zajmuje się tu hislorją gospodarczą Rosji 
do końca XVII wieku. Dzieli ją na trzy okresy t. zn. I. Początki 
ruskiego gospodarstwa narodowego, II. Okres księstw udzielnych. 
III. Państwo moskiewskie. Z działów życia gospodarczego, które 
omawia, interesuje nas oczywiście historja handlu. Już zatem 
w pierwszej części mamy o nim wzmiankę w rozdziale: Ze
wnętrzne stosunki gospodarcze. W drugim okresie interesują roz
działy: Powstanie gospodarstwa wymiennego, Ruś i Hanza. 
W trzecim: charakter i formy handlu w państwie moskiewskiem, 
zachodnio europejskie stosunki handlowe i początki kapitalizmu.

Tu też wspomniećby jeszcze należało o książce: D o w n a r -  
Z a p o l s k i  M. W. Ustrój gospodarczy Białorusi. (Narodnoje 
Choziajstwo Białorussij. Mińsk 1926, str. 239. Autor jest jednym 
z najpoważniejszych pracowników w dziedzinie historji gospo
darczej. Niniejsza praca jest poświęcona historji gospodarczej 
Białorusi w jej granicach historycznych. Cały przebieg rozwoju 
gospodarczego, począwszy od zniesienia pańszczyzny, a skoń
czywszy na roku 1914, przedstawił autor jasno.

R u m u n j a. Historja gospodarcza rozwija się w tym kraju 
pomyślnie, szczególnie w okresie powojennym. Z nas obchodzącej 
dziedziny wymienić należy: N. I o r g a :  Istoria comertului ro- 
manesc. (Historja handlu rumuńskiego). Valeni, 2 tomy 1925 
i 1927, str. 327 i 380. Z opracowań monograficznych zaś: S t. 
M e t e s , Relatiile comerciale ale T&rii Romanesti cu Ardealul 
(Stosunki handlowe Wołoszczyzny z Siedmiogrodem). Sighi 
soara 1921, sir. 272 i G. J. B r a l i a n u :  Recherches sur le com- 
inerre gćnois dans la mer Noire au XIII-e siecle, Paris 1929 
Próbą syntezy historji gospodarczej Rumunji jest nieudała praca: 
I. N A n g e l e s c u .  Histoire economique des Roumains T. I. 
Geneva 1920, str. 368.

B u ł g a r j a .  Tu S a k a z o w  I v a n  napisał: Bulgarische 
Wirlschaftsgeschichte. Berlin u. Leipzig 1929, str. X +  282, 
(Grundriss der slavischen Philologie und Kulturgeschichte T. V.). 
Autor dzieli swą książkę na 5 okresów: 1. Pierwsze państwo
(679— 1018). II. Drugie państwo (1186— 1398). III. Panowanie 
tureckie. Czasy wcześniejsze (1400— 1800). IV. Panowanie tu
reckie. Okres gospodarstwa miejskiego (1800— 1879). V. Kapi
talistyczny rozwój Rułgarji (1879— 1912). Książka wymieniona



obok swych niewątpliwie dobrych stron, a przedewszyslkiem, że 
jest pierwszą próbą syntezy bułgarskiego życia gospodarczego, 
ma swoje ujemne strony zarówno, jeżeli chodzi o podział na 
okresy, jak i ich opracowanie.

P o l s k a .  Podręcznikiem do historji gospodarczej jest: 
Jan  R u t k o w s k i ,  Zarys gospodarczych dziejów Polski 
w czasach przedrozbiorowych. Poznań 1923, sir. 276. Autor na
pisał książkę, której brak dawał się odczuwać powszechnie, 
a głównie odczuwała ten brak kształcąca się w Wyższych uczel
niach młodzież. Mimo małej liczby monograficznej literatury 
odnośnie do rozwoju naszego życia gospodarczego, autor wywią
zał się ze swego zadania bardzo dobrze, lembardziej, że sam 
własnem opracowaniem źródłowem starał się istniejące luki za
pełnić. Dzieli się książka R u t k o w s k i e g o  na dwa okresy, 
t. zn. wieki średnie i czasy nowożytne. W  wiekach średnich in
teresują historyka handlu rozdziały: Miasta, a zwłaszca handel, 
gdzie mowa o głównych drogach handlowych, handlu zagranicz
nym, handlu zewnętrznym, głównych centrach handlowych, or
ganizacji handlu i polityce handlowej. To samo w czasach nowo
żytnych: Miasta winny być brane pod uwagę i handel, gdzie
znowu mowa o drogach handlowych, poczcie, handlu bałtyckim, 
innych działach handlu zagranicznego, o organizacji handlu 
i polityki handlowej. Warto tu nadmienić, że książka ta uka
zała się w r. 1927 po francusku p. I. Histoire economique de la 
Pologne avant les partages. Paris. sir. XII +  268. (Instilut d’Etu- 
des Slaves de l’Universile de Paris. lłibljothćque Polonaise I.). 
Autor uzupełnił tu swój podręcznik literaturą monograficzną, 
wyszłą w czasie od 1923 do 1927 r.

Z konieczności jako dalszy ciąg książki R u t k o w s k i e g o  
służyć musi: S t. A. K e m p n r r ,  Rozwój gospodarczy Polski od 
rozbioru do niepodległości. Warszawa 1924, sir. 345 +  1 nlb., 
in 16°. Wartość książki, układ rzeczowy materjału pozostawiają 
wiele do życzenia. Potrzebne historykowi handlu wiadomości 
trzeba zbierać po całej książce, gdzie rozsiane są zresztą bardzo 
skąpo. Książka doprowadzona jest do końca 1-go pięciolecia 
Polski odrodzonej.

Z literatury poświęconej historji handlu w mniejszym cza
sokresie należy wymienić przez R o m a n a  R y  b a r s k i e  g o  
opracowany: Handel i polityka handlowa Polski w XVI wieku.



Poznań 1918 i 9. T. 1. i 11., str. 365 i 334. (Nakład Tow. mi
łośników m. Poznania). Tom pierwszy tego dzieła jest opraco
waniem bogatych materjałów statystycznych, zebranych w tomie 
drugim Dzieli się tom pierwszy, oprócz wstępu na 10 rozdziałów, 
a mianowicie: I. Technika i koszty transportu. II. Przedmioty
handlu i jego rozmiary. III. Struktura gospodarcza Polski na tle 
rozwoju handlu. IV. Kupcy krajowi i cudzoziemscy. Szlachta 
w handlu. V. Ceny towarów. „Przewrót cen" i wartość wywozu 
z Polski VI. Regulowanie cen przez państwo. VII. Polityka pań
stwowa i miejska w dziedzinie handlu wewnętrznego. VIII. Sy
stem celny a rozwój handlu. IX. Zagraniczna polityka handlowa 
i polityka morska. X. Uwagi ogólne. Wkońcu wspomnieć tu na
leży o książce znanej nam tylko z tytułu: L e w i c k i e g o  S t a 
n i s ł a w a ,  Historja handlu w Polsce na tle przywilejów han
dlowych (prawo składu). Warszawa, Globus 1920. sir. 200, in 8 ".
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NA MARGINESIE ROZPRAWY DRA I. G. TR1EBEGO:
„ZEHN JAHRE POLNISCHE WAHRUNG“.

Rozprawa powyższa *) ma na celu przedstawić rozwój waluty 
polskiej na przestrzeni dziesięciu lat. a mianowicie od 1918 —- 
1928 roku.

W chwili, gdy umysły zarówno uczonych, jakołeż czynnych 
polityków zajęte są w wysokim stopniu kwestją obecnego nie
zwykle ciężkiego kryzysu gospodarczego, zawierającego w sobie 
groźne niebezpieczeństwo dla równowagi budżetu państwa, /
a w dalszej konsekwencji i dla waluty naszej, warto rzucić okiem 
wstecz i przypomnieć sobie rozwój stosunków gospodarczych 
i walutowych, od chwili odrodzenia Polski, ze względu na to, 
że obecna sytuacja jest n ie  t y l k o  w y n i k i e m  s t o s u n 
k ó w ,  p a n u j ą c y c h  na r y n k a c h  ś w i a t o w y c h ,  a l e  
t a k ż e  w y n i k i e m  p o l i t y k i  e k o n o m i c z n e j  r z ą 
d ó w  i w y s i ł k ó w  g o s p o d a r c z y c h  s p o ł e c z e ń 
s t wa  w p o p r z e d n i c h  l a t a c h .

Tein bardziej to będzie pożytecznem, im bardziej sumienne, 
im bardziej bezstronne i wolne od wpływów walk partyjnych 
będzie to badanie przeszłości.

Z tego powodu interesujące jest, co o tern pisze badacz nie
miecki, któremu oddalenie od bezpośredniego z.etknięcia się z nur
tu jącem i w kraju naszym prądami politycznemi i nastrojami da-

■) 1. u. Triobe. Zclin Jahre polnische Wahrung 11918— 1928). Breslau 
1929, sir. 2 nlh. +  111. (Osi - Europa Inalilul in Breslau. Quellen und Sludien. 
5. Ablcilung. Wirlschall. Neue Folgc, łl. 9).



wato możność spokojnego i objekty wnego rozważania obserwo
wanych faktów.

Postaram się poniżej pokrótce przedstawić bieg myśli autora, 
a zarazem omówić zalety i braki jego pracy.

Stwierdza on słusznie zaraz na wstępie, że Polska musiała 
przejść przez większych rozmiarów inflację (str. 9). Sąd swój 
opiera na analizie położenia odrodzonego państwa:

O d z i e d z i c z e n i e  po zaborcach już z d e w a l u o w a -  
n e g o  p i e n i ą d z u ,  jego n i e j e d n o l i t o ś ć  (inarki polskie 
i niemieckie, korony i ruble), utrudniająca wymianę, nieistnienie 
jeszcze stosunków ekonomicznych między poszczególnemi dziel
nicami. f a t a l n e  p o ł o ż e n i e  r o l n i c t w a ,  którego pro
dukcja w r. 1920 wynosiła mniej więcej 30"/„ przedwojennej, 
jeszcze gorsze z n i s z c z e n i e  p r z e m y s ł u  i g ó r n i c t w a ,  
b r a k  s y s t e mu  s k a r b o w e g o  i wyszkolonego a p a 
r a t u  u r z ę d n i c z e g o ,  z jednej strony — a ogromne p o - 
I r z e b y p a ń s t w a ,  prowadzącego wojnę jeszcze przez dwa 
lata po ukończeniu światowej zawieruchy i wytwarzającego 
jednocześnie swą administrację, oraz niemniej w i e l k i e  p o 
t r z e b y  p r y w a t n y c h  p r z e d s i ę b i o r s t w ,  zmuszo
nych odbudowywać wszystko z ruiny z drugiej strony — oto ma- 
terjalne przyczyny inflacji. l)o tych malerjalnych powodów przy
łączyły się także formalne: ogromne ułatwienie Polskiej Krajowej 
Kasie Pożyczkowej emisji na cele państwa i samorządów, oraz 
na cele gospodarstwu prywatnego.

Stwierdziwszy słusznie, że wielka inflacja była nieunikniona 
i że tylko dzięki niej państwo inogło prowadzić i wygrać wojnę, 
(a przez to utrwalić swą niepodległość) zaś prywatne gospodar
stwo przeprowadzić restaurację zniszczonych warstatów pracy, 
sądzi jednak, że mogłaby być mniejsza, niż była w rzeczywistości. 
Zarzuca sternikom państwa polskiego w latach inflacyjnych, 
że do tak olbrzymiego upadku waluty dopuścili, sir. 9. 14). 
zarzuca P. K. K. l\ że nie przeciwstawiała się inflacji, choćby 
przynajmniej o tyle, aby rozrost jej ograniczyć, lecz bez zastrzeżeń 
poddała się wpływom rządu (a przez to pośrednio i Sejmu) 
(str. tt).

Nje są to zarzuty słuszne w całości. Jak autor sam przyznaje, 
(str. 16) ministrowie polscy od pierwszych chwil niepodległości 
podejmowali próby zrównoważenia budżetu państwowego i po



wstrzymania inflacji, a już w roku 1920, mimo rozwijającej się 
na coraz większą skalę wojny z Sowietami, kładzione były pod
waliny pod skarbowość polską.

Że wysiłki le spełzły na niczcm. na to złożył się cały splot 
przyczyn. Może rzeczywiście brakło ludziom kierującym hartu 
ducha. ale. czyż mogli łalwo rozstrzygnąć między interesami pań
stwa, interesami najbardziej gospodarczo twórczych warstw spo
łeczeństwa, przedsiębiorców organizujących ponownie swe fabryki 
i zakłady — a interesami właścicieli kapitałów, którzy przede- 
wszystkiem ucierpieli?

Autor nie zapoznaje faktu, że dewaluacja pieniądza wytwo
rzyła premję dla eksporterów. Wywóz wzrastał, towary polskie 
pojawiały się na rynkach świata, konkurując skutecznie z towa
rami krajów wysoce uprzemysłowionych Firmy wyrabiały sobie 
stosunki handlowe, jakich nigdy przedtem nie posiadały. Napły
wało do kraju złoto i obce waluty, których wielkie zapasy umożli
wiły nareszcie stabilizację marki i reformę walutową 1924 r.

Wobec lego nie można się dziwić kierownikom państwa pol
skiego, że, wszedłszy raz z konieczności na drogę inflacji, nie 
przeciwstawiali się jej skutecznie, dopóki nie stała się absurdem.
Zresztą koło zainteresowanych w inflacji było w społeczeństwie 
lak wielkie, że wszelkie poczynania przeciwinflacyjne rozbijały 
się, jeżeli nie o opór niektórych odłamów politycznych, który osta- /
tecznie bvłbv do przezwyciężenia. — to o przeciwne stabilizacji 
tendencje życia gospodarczego (wzrost cen. podrywający równo
wagę budż.elu państwa i zmuszający do dalszej inflacji).

W  każdym kraju, który przechodził chorobę inflacyjną miała 
ona przebieg podobny, ale różne natężenie. Im większe siły mater- 
jalne i moralne istniały w organiżinie społecznym, tern szybciej 
sytuacja mogła być opanowana, tern rychlej można było ustabili
zować walutę. W Auslrji, wyczerpanej wojną i zredukowanej po 
klęsce do drobnej cząstki swęgo terytorjum. w Niemczech pobi
tych i obciążonych Jcosztami wpjny, złamanych moralnie i targa
nych prądami rewolucyjnemirw Polsce tworzącej swą państwo
wość wprawdzie w oparciu o wielki palrjolyzm swych synów, 
ale za to niezmiernie zniszczonej wojną i w dalszym ciągu wal
czącej o swe granice, w Rosji wstrząśniętej przez wojnę światową, 
rewolucję, wojny domowe i komunistyczne eksperymenty — in
flacja dochodziła"* do granic absurdu, gdyż każde powiększanie



ilości pieniądza rozbudzało siły, oddziaływujące coraz potężniej 
na dalszy rozrost inflacji.

Działanie tych sił nie uszło uwadze autora. Trafnie analizuje 
je w ustępach zatytułowanych: V. Die Bedeutung der Wirtschafts- 
mentalitat. VI. Die Flucht in die Sachwerte i VII. Einfuhrung 
der wertbestandiger Faktoren. Zauważa tedy, że przez dłuższy czas 
w przekonaniu ogromnej większości społeczeństwa wzrost cen 
spowodowany był nie wzrostem ilości pieniądza i jego deprecjacją, 
ale brakiem towarów i karygodnemi machinacjami spekulantów 
i paskarzy.

Nie docenia jednak zupełnie wpływu, jaki na utrzymanie się 
tradycyjnej oceny wartości pieniądza wywoływała ostra walka 
rządu ze spekulacją czarnych giełd i podwyższaniem cen towarów 
(IV. Erfolglose Regierungsmassnahmen). Wprawdzie ceny mimo 
tej walki wzrastały, ale powoli. O ileż szybciej postępowałby 
wzrost cen, działając przyspieszająco na inflację, gdyby lej walki 
nie było? Gdyby ogół dowiedział się z miarodajnej strony, że rząd 
dlatego nie prowadzi walki z drożyzną, że nie uważa jej za 
celową?

Dalej stwierdza Triebe, że ,,z postępującym naprzód upad
kiem waluty" zmieniał się i sąd o przyczynach drożyzny. Prawda 
wychodziła na jaw, powodując coraz większe załamanie się za
ufania do krajowego pieniądza. Jak ta prawda na jaw wyszła, 
tego nie podaje. To wymaga uzupełnienia.

Z rozwinięciem się eksportu nastąpił do Polski silny przy
pływ obcych pełnowartościowych walut i dewiz. Także powrót 
licznych emigrantów polskich z Ameryki nie był bez znaczenia. 
Każdy z nich przywoził ze sobą mniejszą lub większą ilość dola-: 
rów. Kiedy się obce waluty w kraju rozpowszechniły, ogół prze
konał się, że ich siła nabywcza nie maleje, że wartość ich jest 
trwała. Wtedy w najszerszych mąsach utwierdziło się przekona
nie, że obcy pieniądz jest lepszy, a polski gorszy. Publiczność 
coraz chętniej i coraz szybciej wyzbywała się marek, aby nabyć 
dolary lub towar. Zaczęła się „ucieczka do wartości rzeczowych", 
(Flucht in die Sachwerte). Wynikający z tego gwałtowny wzrost 
wszystkich cen, ̂ zmuszał państwo, największego konsumenta, do 
przyspieszenia szybkości inflacji. Znowu wzrastały ceny, gdyż 
każdy kupował, nie targując się, nąK lewo i prawo, czem pręjdziej, 
byle się pozbyć, tracących wartość z dnia na dzień papierków.



Marka traciła odtąd znacznie szybciej wartość niż wzrastała jej 
ilość.

Ostatecznie nastąpiła w rolnictwie, przemyśle i handlu walo
ryzacja cen (Einftihrung der wertbeslńndiger Factoren). a wnet 
potem w coraz większym zakresie zawieranie transakcji w efek
tywnym pieniądzu obcym. Wzmógł się przez to jeszcze bardziej 
popyt na dolary, podaż marki polskiej, spadek jej wartości i dalsza 
inflacja.

Podobne skutki wywoływało coraz gwałtowniejsze kurczenie 
się prywatnej podaży kredytów markowych. W  walutach o stałej 
wartości rzadko zaciągano zobowiązania dłużne. Korzystniej było 
udać się do P. K. K. P. po kredyt w markach, który w jakiś czas 
później spłacało się bez trudu. Więc też emisja na cele gospodarcze 
wzrastała coraz bardziej.

Wreszcie doszło do tego, że i państwo odmówiło marce zdol
ności mierzenia wartości, wprowadzając ustawą z 6  grudnia 
1923 r. waloryzację podatków.

Wówczas dopiero nadeszła chwila stosowna do ustabilizowa
nia marki.

Ani państwo, ani nikt więcej nie mógł korzystać z inflacji, 
gdyż wszystko było zwaloryzowane. Wszyscy chcieli stabilizacji, 
większość także zaprowadzenia nowej waluty zlotowej. Wartość 
ogólnej ilości obiegających marek, która w r. 1920 wynosiła 
jeszcze 150 mil jonów dolarów, w jesieni 1923 spadła na 14 miljo- 
nów dolarów. Natomiast wartość obiegających efektywnych walut 
obcych, wskutek czynnego od kilku lat bilansu handlowego, prze
kraczała wielokrotnie wartość obiegających marek.

2 vcie gospodarcze przygotowało samo warunki dla sta
bilizacji.

Stwierdziwszy istnienie tych pomyślnych warunków, zauważa 
jednak słusznie Triebe, że dzieło stabilizacji nie byłoby się udało, 
gdyby nie udzielenie rządowi Wł. Grabskiego pełnomocnictw 
i wydzielenie sprawy reformy walutowej z pod decyzyj Sejmu, 
który się na tern i nie rozumiał i nie był zdolny do wytworzenia 
stałej większości (sir. 44).

Omawiając w związku z reformą walutową utworzenie Banku 
Polskiego, nie bez podziwu pisze o fakcie szybkiej subskrypcji 
akcyj Banku i zebrania w kraju 100 miljonów kapitału zakłado
wego. Przypisuje len fakt wzrostowi zaufania do rządu, który



objawił zdecydowaną wolę głęboko sięgającej reformy. W  rzeczy
wistości jednak działało tu nie tyle zaufanie, choć bezsprzecznie 
istniało w wysokim stopniu, ile patrjotyzm i ofiarność społeczeń
stwa polskiego, która spowodowały, że najuboższe nawet wartwy 
wzięły udział w subskrypcji.

Trafną jest przeprowadzona następnie przez autora analiza 
kryzysu gospodarczego, który nastąpił po stabilizacji i reformie 
walutowej. Podaje mianowicie następujące przyczyny kryzysu:

1. Brak kapitałów obrotowych, zniszczonych przez wojnę 
i inflację.

2. Trudności kredytowe, które rozpoczęły się z chwilą ustania 
kredytu inflacyjnego P. K. K. P. Bank Polski mógł tylko w ogra
niczonej mierze udzielać kredytu (na 127,). Prywatna stopa pro
centowa wahała się od 24 — 72'7«, co, albo zmuszało przedsię
biorcę do zamykania fabryki, albo podrażało produkcję w nie
słychany sposób.

3. ('.oraz większy, z |>owodu nadmiernie wysokiego budżetu 
państwowego, nacisk śruby podatkowej na produkcję, wywołujący 
także jej podrożenie i wzrost cen.

4. Kurczenie się eksportu, a wzrost importu, dla którego dro
żyzna, panująca w Polsce wytwarzała premję. Nie wspomina 
jednak autor o jednej bardzo ważnej przyczynie ujemnej dla na
szego bilansu płatniczego wywołanej drożyzną w kraju t. j. o wy
jazdach turystycznych zagranicę, niezmiernie licznych przed wpro
wadzeniem ograniczeń paszportowych i wywołujących wywóz 
dziesiątek iniljonów złotych, głównie do Francji, Włoch i Szwaj
car ji. Te przyczyny, działając wspólnie, wywoływały coraz 
większe zaostrzanie się kryzysu. Dochody skarbowe zaczęły 
maleć. Dla pokrycia deficytu rząd puszczał w obieg coraz większe 
ilości bilonu, którego ilość w r. 1925 przewyższa ilość obiegają
cych banknotów.

Konieczność importu zboża w wielkiej ilości wskutek kata
strofalnego nieurodzaju w 1924 r. i utrudniająca eksport wojna 
celna z Niemcami spowodowała silny odpływ walut i dewiz 
z Banku Polskiego Wkońcu — mimo uzyskanych zagranicą, 
bardzo uciążliwych zresztą kredytów — doszło do załamania się 
kursu złotego i upadku gabinetu Wł. Grabskiego.

Te trafne rozważania wykazują jeden brak. Nie uwzględniają 
zupełnie wpływu, jaki zarówno na poziom cen, jak i na rozdy-



manie się budżetu państwowego wywarło pozostawienie w mocy 
I. zw. „mnożnej*1, I. j. utrzymanie wysokości płac urzędniczych 
w zależności od wskaźnika drożyzn}’. Mnożna stanowiła jedni) 
z sił przyspieszających inflację przed r. 1924, była jednak wtedy 
koniccznościi). Pozostawienie jej po stabilizacji ułatwiało śrubo
wanie cen do góry, ho konsumenci nie bronili zbyt silnie swych 
dochodów, wiedząc, że im większa będzie drożyzna, tem większe 
będę ich zarobki. — To zaś z kolei prowadziło do nieuchronnego 
rozrostu budżetu państwowego i podrożenia produkcji fabryk, 
które także wedle mnożnej wynagrodzenia swych urzędników 
i robotników obliczały.

Wojnę celną polsko niemiecką uważa autor za bardzo nie
korzystną dla Polski, wykazując straty w eksporcie, które Polska 
skutkiem wojny poniosła. Zapoznaje jednak fakt, że wojna uła
twiła rządowi polskiemu wprowadzenie daleko idących ograniczeń 
importu tak. że wkrótce, bo w dwa miesiące po wybuchu wojny 
celnej, bilans nasz handlowy staje się czynny, gdyż import maleje 
a eksport jednak wzrasta mimo zacieśnienia się najważniejszego 
dlań przedtem rynku zbytu o połowę. Polska zatem odniosła 
z wojny celnej więcej korzyści niż strat, bo bez wielkich stosun
kowo ofiar mogła uniezależnić się gospodarczo od Niemiec, co, na 
wypadek prawdopodobnych w przyszłości konfliktów, nie jest 
bez znaczenia.

Omawiając następnie zarządzenia rządu koalicyjnego w 1926 
ocenia je autor dodatnio, uważa je za słuszne i celowe, zwłaszcza 
o ile chodzi o oszczędności w wydatkach państwa, oraz znaczne 
obniżenie budżetu na r. 1926 — 27 (o 4770 w porównaniu z rokiem 
poprzednim). Utrzymuje jednak, że powstrzymanie spadku kursu 
złotego, umożliwione dzięki czynnemu znowu od września 1925 r. 
bilansowi handlowemu, było bardzo nielrwalem, zwłaszcza że 
rząd, oparły o stronnictwa sejmowe, nie dawał rękojmi konse
kwentnego dążenia do wytkniętych celów.

Dlatego leź uważa za bardzo korzystną dla Polski okoliczność, 
że po zamachu majowym przyszedł w niej do władzy rząd nie
zależny w dużej mierze od'parlamentu, a przez to. jego zdaniem, 
wzbudzający zaufanie zagranicy. Drugiem opalrznościowem wy
darzeniem był według niego angielski strajk węglowy który 
stworzył nadzwyczajną konjunklurę dla eksportu polskiego.



Niewątpliwie autor przecenia znaczenie slrejku angielskiego 
dla Polski. Wpływ jego dał się odczuć dopiero w drugiej połowie 
1926 roku. Eksport wzrósł silnie, ale import wzrósł także. W  re
zultacie saldo dodatnie drugiego półrocza wyniosło tylko 325‘4 
miljonów, podczas, gdy w pierwszem półroczu wynosiło 382 mil- 
jonów złotych. (Sprawozdanie Dewey a za czwarty kwartał 1928 
roku, str. 58).

Następnie przedstawia Triebe zabiegi rządu polskiego o po
życzkę stabilizacyjną w Ameryce, jej uzyskanie, jej warunki, plan 
stabilizacyjny, stanowisko doradcy finansowego, zmianę parytetu 
złotego polskiego, a wreszcie rozwój stosunków gospodarczych 
po przypływie kapitałów zagranicznych do Polski.

Warunki, na których pożyczka była uzyskana, uważa autor 
za bardzo ciężkie. (Str 77). Dodatnie strony pożyczki upatruje 
w stworzeniu silnych podstaw dla złotego (str. 73, 103, 107). 
Oczekiwanie większego napływu kapitałów zagranicznych w ślad 
za pożyczką stabilizacyjna uważa za uzasadnione. Powodem, dla 
którego to nie nastąpiło, jest kilkakrotny spadek kursu polskiej 
pożyczki na giełdach amerykańskich, przez co jej nabywcy po
nieśli straty i zrazili się do lokowania kapitałów w Polsce.

Specjalny ustęp poświęca omówieniu stanowiska doradcy 
finansowego. Nazywa go kontrolerem Banku Polskiego (str. 80). 
twierdzi, że cała gospodarcza i finansowa polityka Polski stać 
będzie pod jego wpływem (str. 81), że w tym zakresie swoboda 
ruchów rządu jest mocno ograniczona, a w końcu pisze: ...Neben 
die połnische Hegierung ist ais neuer Machttrager der Berater 
getrelen".

Mimo niespełnienia się nadzieji związanych z pożyczką, oraz 
ciężkich jej warunków ze względu na wysokość oprocentowania 
i jej kurs emisyjny, ze względów na prestige państwa (nazywa ją 
pożyczką realizowaną pod kontrolą międzynarodowego kapitału) 
uważa, że hvła ona potrzebną. Nie mówi tego wprost, ale wynika 
to z jego podkreślania znaczenia pożyczki dla stabilizacji złotego, 
oraz z jego twierdzeń o przejściowości przyczyn aktywności na
szego bilansu handlowego (str. 62, 67) o niemożności utrzymania 
na stałe ograniczeń importu, o powolności narastania kapitałów 
rodzimych (str. 104. I05i, o konieczności zatem i na przyszłość 
usilnego zabiegania o przypływ kapitałów zagranicznych, który



powinien obniżyć stopę procentową, ciążącą niezmiernie na pro
dukcji polskiej.

Na podstawie doświadczeń z lat ostatnich stwierdzić musimy, 
że można było obejść się bez pożyczki i jej uciążliwości, prowadząc 
konsekwentną politykę czynnego bilansu handlowego. Czynny 
bilans od września 1925 do marca 1927 r. dał nam przypływ 
1.070'9 miljonów złotych, a więc dwa razy tyle niż wpłynęło 
z pożyczki (549 miljonów). Bierny bilans od kwietnia 1927 do 
czerwca 1929 r. spowodował odpływ l.686'7 miljonów zł. t. j.
0 66 miljonów więcej od wpływów z czynnego poprzednio bilansu 
handlowego i pożyczki stabilizacyjnej razem wziętych. I oto życie 
gospodarcze z powodu bruku kapitałów obrotowych i olbrzymiej 
drożyzny kredytu zamiera. Fala bankructw wzrasta. Dochody 
państwa maleją.

Są to fakty pouczające. Po doświadczeniach 1925, 1929 i 1930 
roku nikt nie będzie już może więcej lekceważył sprawy bilansu 
handlowego. Rządy muszą zdążać usilnie do jego aktywności, 
możliwie jak najbardziej trwałej, chociażby przez ograniczenia 
importu.

Czy ograniczenia importu dadzą się utrzymać na dłuższą 
metę? Nie — powiada Triehe — gdyż zaszkodzą one eksportowi. 
A jednak pozostanie prawdą, że po zaprowadzeniu ograniczeń im
portowych w lecie 1925 r. eksport nie skurczył się, nawet mimo 
wojny z Niemcami lecz przeciwnie, wzrósł. Jest też prawdą, że 
ograniczenia importowe poczęto w 1926 r. uchylać nie z powodu 
niemożności ich utrzymania, albo ich szkodliwości dla eksportu, 
rozwijającego się wówczas doskonale, ale w tym  celu. aby usunąć 
tę sól z oka kapitału międzynarodowego, żądnego wolności ryn
ków w chwili, kiedy rozpoczynano z nim |iertraklacje o pożyczkę.

Oto tok myśli rozprawy „Zehn Jahre Polnische Wahrung"
1 uwagi, które się nasuwają przy jej czytaniu.

A przeczytać ją warto. Pisana jest systematycznie i jasno 
Poruszone są w niej wszystkie momenty istotne dla omawia
nego tematu.

Praca nosi charakter opisowy. Sądów wartościujących 
autor wystrzega się. Mówiąc n. p. o zwalczających się silnie 
w Polsce w r. 1923 i 1924 dwu prądach, z których jeden uważał 
wielką pożyczkę zagraniczną za nieodzowny warunek udania się



stabilizacji, a drugi chciał przeprowadzić ją o własnych siłach, 
nie wydaje sądu o lem, który z łych kierunków był bardziej uza
sadniony. O zapatrywaniach jego na tę ważną sprawę, trzeba 
wnioskować z ubocznych szczegółów.

Za to jednak posiada książka w całej pełni zaletę bezstron
ności, bardzo ważną, a bardzo trudną do zachowania, gdy przy
chodzi mówić o przedmiocie, który stanowił i stanowi przyczynę 
sukcesów i klęsk narodów i mężów stanu.



RECEN ZJE I SPRAWOZDANIA.

L Hlstorja społeczna I gospodarcza: Opracowania ogólne.

H u I k o w s k i Jan:  Gospodarcze podłoże rozbiorów Polski. 
Ruch prawniczy ekonomiczny i socjologiczny, r. 10. zesz. I. 
Poznań 1930. sir. 23S — 245.

Przyczynami upadku Polski interesują się hisloryry siale, co 
świadczy, że zagadnienie jesl doniosłej wagi. Zasługuje I i i  zwłaszcza 
uu uwagę w roku 1917 zhiorowemi siłami powslała w Krakowie 
książka p. I. Przyczyny upadku Polski, w której uczeni z różnych 
slron naświellają położenie Polski XVlIl-go wieku i szukaji| przyczyn 
jej upadku. W  lej książce prof. Bujak omawia gospodarcze przyczyny 
iipndku Polski w rozdziale p. I. Siły gospodarcze (sir. 81 — 1151. prze
drukowanym następnie w jego ,,Sludjach hislor. i społecznych", Lwów 
1924, sir. 105 — 124. Również z chwilą odzyskania niepodległości za 
gadnienie lo nie przesiało być aktualne Ostatnio proł. Rutkowski po
święca swoją uwagę problemowi upadku Polski. Po szczegółowein roz
patrzeniu położenia gospodarczego Polski w przeddzień rozbiorów, 
dochodzi on do stwierdzenia, że slaby organizm gospodarczy sam przez 
się nie tłumaczy nam jej upadku. Obok czynnika zewnętrznego, I. j. 
zaborczości sąsiadów, działały tu trzy czynniki wewnętrzne: słabość 
gospodarcza, słabość ustroju politycznego i moralnego slnnu warstwy 
rządzącej. .V /.

W i ś n i e w s k i  J a n :  Konjunklura gospodarcza w Kró
lestwie Polskiem 1894 — 1903. Kkonomista, r. 30. Warszawa 
1930, I. 3. sir. 52— 104.

Do szeregu prac, jakie w ostatnich dziesiątkach lal poświęcono 
hislorji gospodarczej byłego zaboru rosyjskiego, przybywa jeszcze 
jedna, tycząca się tym razem konjunklury Królestwa Polskiego 
w okresie dziesiątka lal: 1894 — 1903. Dziesięciolecie lo wybiera p. 
Wiśniewski dlatego, ponieważ stanowi ono całkowity cykl gospodarczy:
1. poprawę konjunklury po depresji z r. 1893, trwającą od 1894 — 1896,
2. ożywienie 1897 —  1898, 3 napięcie i kryzys 1899 — 1900 oraz de
presję 1901 — 1903. W r. 1903 dają się już zauważyć pewne symplo-



mały zbliżającej się poprawy, jednakże oadeszle w'królce potem wy
padki polityczne (wojna rosyjsko - japońska i pierwsza rewolucja ro
syjska) wytraciły rozwój gospodarczy Królestwa z normalnego kon- 
junkturalnego kołobiegu. Do poszczególnych faz lego cyklu dosto
sowany jest także podział pracy na rozdziały. W  każdym z nich po
święca autor na wstępie nieco uwagi objawom ogólnym, zwiastującym 
nadchodzący etap konjunklury, następnie szczegółowiej omawia waż
niejsze działy przemysłu i rolnictwa, oraz ruch ludności, odnośnie 
jednak do samej tylko Warszawy; każdy rozdział kończy się ogólną 
reasumpcją poprzednich szczegółowych rozważań. Wszystko to nadaje 
pracy charakter niezwykle przejrzysty. Dodatnią stronę pracy stanowią 
także konjunkluralne porównania między Królestwem Polskiem z jed
nej, a Rosją, Niemcami, Anglją, Belgją i Stanami Zjednoczonemi Ame
ryki z drugiej strony. Tekst rozprawy ilustruje 31 tablic statystycznych, 
umieszczonych przy końcu. J. P.

T y m i e n i e c k i  K a z i m i e r z :  Przemiany społeczno -
gospodarcze a germanizacja Śląska w wiekach średnich. Pa
miętnik V Zjazdu Historyków w Warszawie, I. I. 1930. Nakładem 
Pol. Tow. Hist., Lwów 1930, str. 302— 309.

W historjografji identyfikuje się dwa te procesy, jednak nie
słusznie, bo, choć mają one wiele punktów styczności, nic mogą być 
utożsamiane, co zwłaszcza czyni hislorjografja niemiecka.

Rozpatrując więc kolonizację, Niemcy przeceniają napływ koloni
stów z zachodu, choć kolonizacja w niektórych okolicach polegała 
jedynie na przyjęciu prawa niemieckiego, a takich wypadków było 
wiele, czego dowodem fakt, że do r. 1300 przynajmniej */• liczba soł
tysów na Śląsku to Polacy. Zresztą omawiając tę sprawę należy do
konać podziału terytorjalnego Śląska na Górny, gdzie ludność słabiej 
przeżywała ruch kolonizacyjny a także germanizacyjny, dzięki małej 
ilości miast, oraz na Śląsk Dolny.

Na Dolnym Śląsku znowu proces germanizacyjny wychodzi bardzo 
poza granice średniowiecza, czyli okresu kolonizacyjnego. Już zatem 
tc czynniki nie pozwalają na identyfikowanie przebudowy społeczno - 
gospodarczej z germanizacją Śląska. W omawianiu tej przebudowy 
uczeni niemieccy nie uwzględniają istnienia w Polsce warstwy lud
ności „hospiles" i innych właściwości życia gospodarczego, które polem 
przynosi kolonizacja, a będących cechą dawnego „słowiańskiego" spo
sobu gospodarki Polaków. Tam, gdzie była budowa osady od podstaw, 
oparta na obcym elemencie, możnu identyfikować te rzeczy, ale były 
to wypadki, choć liczne, lecz nie przeważne. Przebudowa społeczna 
raczej silnie łączyła się z kryzysem nnrodowym w miastach śląskich.

Przynosząc z Zachodu nowy ustrój rugowała stary lyp słowiań
skiego podgrodzia z powodu wyodrębnienia właściwej klasy ludności 
miejskiej. Na Śląsku też. zwłaszcza Dolnym, żywioł niemiecki uzyskał 
swoją przewagę w miastach nowego typu od początku, w osadach



wiejskich przebudowa nie zawsze łączyła się z germanizacją, choć na 
lo wpływały jeszcze czynniki polityczne i kulturalne. A. fi.

G i l e w i c z  A l e k s y :  Stanowisko i działalność gospodarcza 
Władysława Opolczyka na Rusi w latach 1372 — 1378. Prace Hi
storyczne, wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego Koła Hi
storyków Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1878 — 1928. 
Lwów 1929, str. 71 — 105.

Władysław Opolczyk rządził na Rusi, zdaniem autora, jako lenny 
książę Polski. Zręczny ten polityk rozwijał tu wszechstronną działal
ność, kierował sprawami Królestwa Polskiego i przygotowywał wy
prawy na Litwę, a nadto dał się poznać jako pierwszorzędny talent 
gospodarczy. Chcąc te ziemie kulturalnie trwale zespolić z Zachodem, 
stara się o zezwolenie w Kurji na założenie arcybiskupstwa na Rusi, 
wyposaża zakony i organizacje duchowne licznemi nadaniami, aby 
wśród innowierczej ludności miały silniejsze oparcie dla swej pracy. 
Wielce troszczy się również o miasta, nadając Lwowowi, Haliczowi, 
Jarosławowi, Belzowi liczne przywileje handlowe, zachęcając ludność 
do osiedlania się w tych okolicach. Najwięcej uwagi poświęcił zalud
nieniu tych okolie ludnością przybyłą z Zachodu, z rodzinnych zwłasz
cza jego okolic t. j. ze Śląska. Nadania te, zwykle „iure feudali" roz
dawane były licznie i obejmowały ponad 100 osad. Autor omawia szcze
gółowo stosunki gospodarcze, wyznaniowe i ustrojowe ówczesnej Rusi, 
podając ciekawe przyczynki do początków miast na Rusi, prawa feu
dalnego, zajmowania osad i I. p.

J a n i c k i  S t a n i s ł a w :  Śląsk na łonie Macierzy 1922 —
1928. Z przedmową prof. Uniw. Jag. posła Adama Krzyżanow
skiego. Nakładem autora. Katowice 1929, str. VII +  355.

Książka przedstawia to, czego dokonano na Śląsku w pierwszych 
sześciu, a częściowo siedmiu latach przynależności tej ziemi do Polski. 
Przedewszystkiem uwzględnione tu zostały stosunki gospodarcze i ob
szernie przedstawiona działalność rządu centralnego i autonomicznych 
władz śląskich, mająca na celu ożywienie życia gospodarczego. Liczne 
tablice statystyczne przedstawiają najlepiej dodatnie wyniki, jakie 
osiągnęła polska gospodarka. Prócz życia gospodarczego omawia autor 
także stosunki socjalne i humanitarne, szkolnictwo, stosunki kościelne 
i życie kulturalno - oświatowe. Af. IV.

H a i m a n  M i e c z y s ł a w :  Polacy wśród pionierów Ame
ryki. Szkice historyczne. Chicago 1930, str. 320.

Na całość książki składa się 17 ciekawych artykułów, ujmujących 
w sposób barwny i zajmujący dzieje dawnych Polaków nad Hudsonem 
i Delavare i ich zasługi około hudowy podwalin dzisiejszej potęgi Sta
nów Zjednoczonych, dokonanych w prymitywnych i ciężkich warun-



kach. Wspomniane artykuły uwidorzniajii najlepiej drogi, jakienii kro
czyło wspomniane porozumienie się dwóch narodów, drogi zarówno 
naukowe, jak gospodarcze i polityczne.

Już pierwszy artykuł „Polacy w Nowej Holandji i Nowej Szwecji" 
kreśli dzieje pierwszych osadników polskich, rekrutujących się prze
ważnie z arjan polskich i osobę pierwszego klasycznego nauczyciela 
polskiego w Nowym Jorku — Kurcjusza w II. połowie XVII w. W  arty
kule następnym „William Penn i Kwakrzy w Gdańsku" mamy przed
stawione dzieje kwakrów w Gdańsku, religji stworzonej przez angiel
skiego kowala Jerzego Koza, i ciekawy stosunek do lego polskiego 
kwakierstwa Penna, założyciela Pensylwanji, który nie wahał się in- 
lerwenjować w ich sprawie u króla Jana III. „Piotr Stadnicki —  pio
nier dobrobytu amerykańskiego" —  to pierwsze dzieje samodzielnych 
Stanów Zjednoczonych i ich poszukiwania za pomocą finansową, którą 
znachodzą w bankach amsterdamskich, między innymi u Polaka Piotra 
Stadnickiego. Jego żywot i gcneałogję kreśli autor szeroko, przedstawia 
rolę w założonej przez niego Holland Land Co., która położyła pierwsze 
podwaliny życia cywilizacyjnego na olbrzymich dzikich wówczas po
lach Ameryki Północnej. „Sadowscy — pionierzy Ohio i Kentucky” — 
to znowu dzieje rodziny Sadowskich, pionierów amerykańskiego Za
chodu, którzy o wiek wyprzedzili kolonizację białych w Ohio (przybyli 
z początkiem XVIII w.), a o których znaczeniu świadczy nazwa 
miasta Sandusky w Ohio, według tradycji, pochodząca od przekręco
nego nazwiska Sadowskiego.

Dalsze przyczynki opowiadają przeważnie o Amerykanach, którzy 
pozostawali w stosunkach z Polakami w Ameryce albo też przebywali 
w Polsce. Z. Z.

K u p c z y ii s k i S I a u.: Ostatnia laza rozwoju kapitalizmu
w oświetleniu W. Somharla. Kwartalnik historyczny, r. 44. Lwów 
1030. I. 2. sir. 126 - 141

Przedmiotem rozprawki jest ostatni tom monumentalnego dziełu 
Sombarta „Das Wirtschaftlebeń im Zeitalter des Hoehkapitalismus" 
(Der moderne Kapitalismus, 3 Band, Miinehen und Leipzig 10281, 
w którein tenże dal obraz rozwoju nadkapitalizmu, od 1780 r. do 
chwili wybuchu wojny światowej w 1914 r. Doszukuje się w nieni autor 
niemałego wpływu Marksa, co stara się wykazać na przykładach, zwłasz
cza odnośnie do kwestyj przesileń gospodarczych, względnie prawa 
koncentracji. Wkońeu omawia autor kwestję przyszłości knpitalizmu, 
której poświęcił Sombart ostatni rozdział swej książki i przewiduje 
rozwój t. zw. kapitalizmu kolorowego. A# Jf,

R y c h l i ń s k i  S l a n i s ł a w :  Liberalizm gospodarczy
w Królestwie Polakiem po 1863 roku. Warszawa 1930, r. 30, 
sir. 70 — 97.

Autor daje nam przegląd stosunków politycznych, jakoteż spo
łeczno - gospodarczych w Królestwie Polskiem po powstaniu 1883 r.,



oraz rozwój na Irm lir powstałego liberalizmu gospodarczego wśród 
ekonomistów polskich. Powstanie 1863 r. decydowało nielylko o dal
szych losach politycznych Królestwa Polskiego, ale także rozstrzygnęło 
o dalszym rozwoju stosunków gospodarczych i społecznych. Różne 
pociągnięcia władz rosyjskich spowodowały wzrost bezrobocia tak 
wśród ludności miejskiej — przez zniesienie urzędów autonomicznych 
Królestwo Polskiego, jakoteż wśród szlachty wiejskiej, przez zmianę 
podstaw gospodarki rolnej. Aby dla tych hezrobotnyeh znaleźć jakiś 
warsztat pracy zwrócono oczy nu przemysł, szczególnie się rozwijający 
od r. 1851, na skutek zwinięcia granicy między Królestwem a Cesar
stwem. Na Ile więc tych stosunków wykształca się w Królestwie Pol- 
skiem myśl oparcia bytu narodowego na rozwoju gospodarczym kraju.
Wielki wpływ no len kierunek wywiera mieszczańsko szkoła liberalno 
rozwijająca się najsilniej we Francji, a pozatem z ekonomistów pol
skich Supiński, jednak w znacznie mniejszym stopniu, niż lo się wy
dawało niektórym jej zwolennikom, z |H>wodu odmiennych zgoła sto
sunków polskich. Inączej bowiem zrozumiano te same hasła we Francji,
0 inaczej w Polsce, gdyż mieszczaństwo polskie zaczynało się dopiero
rozwijać, podczas gdy w zachodniej Europie dawno już było ugrunto
wane. Także warunki polityczne byty zupełnie inne. Niewola ukształ
towała poglądy gospodarcze liberałów polskich w sposób odmienny 
niż francuski. Na końcu autor porusza stosunek polskich liberałów do 
kweslji wolnego współzawodnictwa, będącego podstawowem założeniem 
liberalizmu ekonomicznego, dalej stosunek ich do sprawy stowarzyszeń 
dla celów samopomocy gospodarczej, oraz do zagadnień dochodu spo
łecznego. J. B.

B i I u n s g o s p o d a r c z y  D z i e s i ę c i o l e c i u  P o l s k i  /
O d r o d z o n e j  : Praca zbiorowa pod redakcją Dr. Slefana Za
leskiego, przy współudziale Dr. W. Schramma i Dr. E. Taylora 
Wyd. Powszechnej Wyslawy Krajowej, t. I  —  I I .  Poznań 1929 
sir. X IV  +  534 i V II -i- 509.

Wydanie powyższego dziełu przedsięwziął Zarząd P. W. K. będąc 
zdania, że ,,Wystawa nie bylahy zupełną, gdyby poza przeglądem wy
ników polskiej pracy w ciągu dziesięciolecia nie było naukowego wy
jaśnienia samego przebiegu tworzenia polskiego życia gospodarczego, 
wskazania podłoża, warunków i trudności, w jakich musieliśmy wy- 
dźwignąć z gruzów powojennych lepszy gmach polskiej rzeczywistości", 
chcąc zarazem „poza realnym pokazem naszej produkcji kulturalnej
1 gospodarczej pozostawić trwalszą od przemijającego pokazu pamiątkę 
po olbrzymim wysiłku, jakim była Wystawa".

Odrazu n:i wstępie należy zauważyć, że podobnie juk suma wy
stawa, lak i jej naukowe ujęcie w postaci niniejszego dzieła powiodły 
się inicjatorom znakomicie. Bez powyższej, lak chwalebnej, inicjatywy 
naukowej Zarządu P. W. K.przyszłoby nam czekać na podobne dzieło 
długie jeszcze lata. l)o podjęcia go trzeba było koniecznie tego roz-



machu i pełnego poczucia własnych sił. jakie znamionowały twórców 
Wystawy.

Opracowanie powierzono wybitnym badaczom naukowym i prak
tycznym znawcom życia gospodarczego Polski. Nazwiska autorów dają 
gwarancję zupełnej bezstronności i fachowości. Praca, oparta na ma- 
lerjale źródłowym, zawiera obfity materjat statystyczny, ujęty w tablice 
i wykresy. W  przedstawieniu życia gospodarczego Polski w dziesięcio
leciu 1018— 1928 położono nacisk nie na jego statystykę w końcowym 
momencie, ale na jego dynamikę rozwojową, czyniąc w len sposób 
z powyższego dzieła obszerny i wszechstronny podręcznik historji go
spodarczej Polski powojennej.

Zawartość dzieła, na którą składa się 48 rozpraw, jest podzielona 
na osiem grup, z których pierwsza traktuje o dwu podstawowych ele
mentach kształtujących życie gospodarcze, l. j. o lerylorjum i ludności 
Polski, następne dotyczą po kolei wszystkich działów życia gospodar
czego kraju, dwie końcowe zaś stosunków społecznych.

T. I. Pierwsza grupa Islr. 1 —  38) zawiera dwa artykuły p. t.: 
„Obszar i ludność Polski" i „Wychodźlwo polskie". Druga (sir. 
39 — 295), poświęcona roluiclwu, obejmuje 7 rozpraw, omawia
jących ustrój rolny, warunki i wyniki wytwórczości rolniczej, 
produkcję roślinną, zwierzęcą, ogrodniczą, leśnictwo i przemysł rolny 
w Polsce. Trzecia (sir. 297 —  534), złożona z 16 rozpraw, zajmuje się 
przemysłem. A. Wierzbicki daje ogólny pogląd na rozwój przemysłu 
polskiego, poczem następują rozprawy, traktujące oddzielnie o gór
nictwie, przemyśle hutniczym, naftowym, mineralnym, budowlanym, 
metalowym, o stanie zelektryfikowania kraju, o przemyśle chemicznym, 
spożywczym, skórniczym, drzewnym, papierniczym, włókienniczym, 
konfekcyjnym, w końcu o rzemiośle i przemyśle ludowym.

A. Wierzbicki dal w swym artykule (sir. 297 —  319) syntezę hi
storji przemysłu polskiego w I. 1918—  1928. Po scharakteryzowaniu 
bogactw naturalnych kraju, robotnika polskiego i sfer kierowniczych 
przemysłu, jako decydujących podstaw jego rozwoju, przedstawia 
autor odbudowę przemysłu po niemal zupełnym jego zniszczeniu 
przez wojnę. Inflacja wywarła dodatni wpływ na dźwiganie się prze
mysłu, stabilizacja waluty spowodowała chwilowy kryzys i zmusiła 
go do organicznej przebudowy. W  rezultacie powstał szereg zupełnie 
nowych gałęzi przemysłu, a dawne znacznie rozbudowano. Postęp 
w przemyśle wyraża się w ilościowym wzroście produkcji i liczby 
zatrudnionych robotników. Nadzwyczaj dobre rezultaty dała praca 
nad rozszerzeniem pojemności rynku wewnętrznego zbytu wytworów 
przemysłowych. Mniej zdziałano na terenie eksportu zagranicznego, 
mając do pokonania olbrzymie trudności historyczne, finansowe, tech
niczne i ogólno - gospodarcze. Jednakowoż tu nastąpiło poważne wzmo
żenie zdolności eksportowej przemysłu, uniezależnienie się od rynku 
niemieckiego, a zdobycie wielu nowych. Również widoczny jest znaczny 
postęp w kierunku racjonalizacji produkcji, a zwłaszcza jej organizacji, 
przeprowadzonej na terenie krajowym przez unifikację orgauizacyj



gospodarczych, zaś na terenie zagranicznym przez międzynarodowe 
porozumienia gospodarcze z udziałem przemysłu polskiego.

T. II. Grupa czwarta dotyczy komunikacji (sir. 1 —  68). W  sześciu 
rozprawach są omówione: stan, praca i znaczenie kolei żelaznych, go
spodarka drogowa, drogi wodne i żegluga, porty (Gdańsk i Gdynia), 
lotnictwo, poczta, telegra! i telefon w Polsce. Piąta (str. 69 —  232) za
wiera 5 rozpraw omawiających obrót, a w szczególności: politykę celną 
i traktatową, handel zagraniczny, kredyt, spółdzielczość i ubezpieczenia 
prywatne w Polsce. Grupa szósta (str. 233 —  330) obejmuje cztery 
artykuły o finansach publicznych, a mianowicie: o walucie, bilansie 
płatniczym, skarbowości i o finansach samorządu lerytorjalnego Pol
ski. Grupa siódma (sir. 331 —  426) poświęcona stosunkom społecznym 
zawiera pięć rozpraw: o ustawodawstwie pracy, o płacach, bezrobociu, 
ubezpieczeniach społecznych i o kweslji mieszkaniowej. Ostatnia (sir. 
427 —  509) omawia organizacje zawodowe, a to: samorząd gospodarczy, 
stowarzyszenia przedsiębiorców, ruch zawodowy w Polsce Niepodległej.

Z powyższego przeglądu treści dzieła widzimy, że daje ono ob
szerny obraz rozwoju gospodarczego Polski Odrodzonej. Pewne działy 
gospodarstwa i niektóre zagadnienia, wymagające dłuższych prac ba
dawczych, zostały pominięle, jednak bez poważniejszej szkody dla 
całości. Wobec braku dotąd syntezy dziejów gospodarczych powojennej 
Polski pożytek i znaczenie dzieła — bardzo doniosłe. St. H.

K u l i s c h e r  J o s e f :  Allgemeine Wirtschaftsgeschichte
des Mittelalters und der Nouzeit. Bd. I — II. Miinchen und Berlin f
1928— 1929, sir. X +- 351 +  XI +  553. (Handhuch der mitlel- 
alterlichen und neueren Geschichle. hcrausgegeben von G. von 
Below und F. Meinecke. Ablcilung III).

Znany badacz hislorji gospodarczej, profesor uniwersytetu w Lenin
gradzie, Józef Kuliszer, którego „Dzieje gospodarcze Europy Zachod
niej" wydane swego czasu w języku rosyjskim, a udostępnione nauce 
polskiej dzięki tłumaczeniu K. Morawskiego, wydał przed rokiem nowy 
również dwutomowy podręcznik tejże samej historji gospodarczej w ję
zyku niemieckim.

Sądząc z tytułu: „Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Millelal- 
lers und der Neuzeil", spodziewaliśmy się znaleźć w tern nowem dziele 
powszechną hislorję gospodarczą przynajmniej całej Europy. Autor 
uwzględnił tymczasem tylko dzieje gospodarcze państw Europy za
chodniej, I. j. Anglji, Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanji; państwa 
słowiańskie ani słowem nie są wspomniane. Uwzględnił Kuliszer tylko 
te kraje, których rysy gospodarcze znane nam są z jego wcześniejszych 
prac, a przedewszyslkiem z „Dziejów gospodarczych Europy zachod
niej" w polskieni tłumaczeniu K. Morawskiego.

W  przedmowie do pierwszego tomu „Allgemeine Wirtschaftsge- 
schirhle" czytamy wprawdzie, że tom ten, obejmujący dzieje gospo-
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darcze średniowiecza, jest zupełnie niezależny od dawniejszych opra
cowań, i że został „neu hingeschrieben", na nowo napisany, to mimo to 
nie znajdujemy większych różnic ani w układzie zewnętrznym ani 
w konstrukcji. O ile jednak mowa być może o jakichkolwiek zmianach, 
to są one inałoznarzącc, bo polegają na dokładniejszem udokumento
waniu poglądów i twierdzeń przedtem już wyrażonych, co się uwi
dacznia w liczniejszych przypiskuch i przykładach. Znacznemu pod 
tyin względem rozszerzeniu uległy rozdziały, traktujące o miastach 
i życiu miejskiem.

Odnośnie do tomu pierwszego, zauważyliśmy dwie ważniejsze 
zmiany: 1) w „Wirtchaftsgeschiehte" przyjął autor już zdecydowanie 
teruiin B ii c h e r a „gospodarka dom owi" na oznaczenie wczesnego 
średniowiecza, podczas gdy w „Dziejach gospodarczych" tłumaczenia 
Morawskiego możemy jeszcze wyczytać wahania w wyborze terminu, 
choć i wtedy już odpowiadał autorowi z pośród określeń na wczesne 
średniowiecze „gospodarka naturalna", „gospodarka przedkapitalislycz- 
na", gospodarka feudalna", najlepiej termin Biichera: „zamknięta go
spodarka domowa". 21 Bardziej znamienna jest zmiana druga, dotycząca 
teorji o wielkiej wymianie towarów w wiekach średnich. W  „Dziejach 
gospodarczych Europy Zachodniej" (t. I., str. 226) czytaliśmy: „niepo
dobna zgodzić się z Sombartem, że handel średniowieczny nosił cha
rakter rzemieślniczy", przyczem przytacza Kuliszer liczne dowody 
ua to, że handlu średniowiecznego nie można uważać za małoznaczący, 
to w „Wirlsrhaftsgeschichlc" tt. I., str. 2641 pisze: „W ird man im allge- 
meinen Sombart zustimmeu kdnnen, der sich gewiss ein bleibendes 
Verdienst dadurch erworben hat, dass er mit den iibertriebenen Vor- 
słellungen vom mitlelallerlichen Handel uifgeraumt hat"... Zgadza się 
więc tu już autor z Sombartem i sani uważa dotychczasowe zapatry
wania za przesadzone. Także w recenzji pracy Sće’a „Esquisse d’une 
histoire economiąue et sociale de la France depuis les origines jusqu’k 
la guerre mondiale", Paris 1029 (Vierteljahrsschrift fflr Sozial und 
Wirtschaftsgeschichte, t. 23, str. 2571, przyznaje Kuliszer, że handel 
średniowieczny prawie nie miał żadnego znaczenia.

Zresztą pozostał autor wierny swemu dawnemu systemowi ujęcia 
idei gospodarczej i zachował nawet, —  mimo wykorzystania naj
nowszej, bardzo obszernej literatury — poglądy i tezy nam znane, 
uważane dziś już niejednokrotnie za przestarzałe, bo — jak twierdzi 
II. I., str. V), doszedł po ponownein zbadaniu źródeł do tych samych 
wyników.

Tom pierwszy kończy się podobnie jak starsze podręczniki tegoż 
autora na podrozdziale o klęskach elementarnych, juko uzupełnieniu 
pełnego obrazu dziejów: gospodarczych średniowiecza.

Tom drugi, obejmujący dzieje gospodarcze Europy zachodniej 
od czasów nowożytnych do 1870 r. jest, o ile chodzi o czasokres do 
rewolucji francuskiej, niemal zupełnie identyczny z drugim tomem, 
znanym nam z tłumaczenia Morawskiego. Przyznaje to zresztą sam 
autor w przedmowie do pierwszego tomu.



Zasudnicza różnica pomiędzy „Dziejami gospodarczemi" a „Wirt- 
schaflsgeschichle" leży mimo to w łomie drugim, u polega na leni, że 
nowe wydanie niemieckie jest pod względem chronologicznym znacznie 
rozszerzone, sięga bowiem do r. 1870, podczas gdy „Dzieje gospodar
cze" kończą się na rewolucji francuskiej (1789). Ostatnia więc księga 
dzieła Kuliszera przedstawia największy wartość z lego względu, że 
przedstawia okres len w zwięzłej formie podręcznikowej.

Epokę' 1789— 1870 pozostawił autor bez tytułu, bo nie mógł znaleźć 
odpowiedniego terminu, któryby wyraził wszystkie ważniejsze zna
miona lej lak różnorodnej i wielorakiej epoki gospodarczej.

Nie można — jak udowodnił Biirher, a za którym poszedł Ku- 
liszer —  określić okresu lego mianem „gospodarki światowej", gdyż 
wytworzenie wzgl. rozwój lej gospodarki przypada na czasy późniejsze, 
na koniec ostatniego ćwierćwieczu w. XIX, do tego zaś czasu mówić 
tylko można o erze przejściowej od gospodarki narodowej do światowej.

Analogicznie do ksiqg poprzednich podzielił aulor tę ostatnią 
czwartą 11789— 18701 lakże na lakie same rozdziały, trzymając się 
przylem zasady dotąd uwzględnianej. Rozdziałów jest 9, a tytuły, które 
poniżej podajemy, mają czytelników przynajmniej ogólnikowo za
poznać z treścią lej nowej, końcowej części podręcznika. Są one na
stępujące: I. Ludność. II. Gospodarka i stosunki rolne. III. Przejście 
do wolności przemysłowej. IV. Ukazanie się maszyn i fabryk. Robotnicy 
fuhryczni w Anglji. V. Przemysł fabryczny i robotnicy fabryczni w in
nych państwach. VI. Polityka handlowa. VII. Zmiany w handlu. 
VIII. Komunikacja. IX. Pieniądz, kredyt i banki.

Podstawą dla opracowania lej ostatniej epoki były dla autora 
prócz jego własnej w rosyjskim języku wydrukowanej pracy „Główne 
problemy międzynarodowej polityki handlowej", 3 wyd. 1928, prace 
ogólniejszego charakteru, następujących autorów: S o m b a r t ,  S a r -  
t o r i u s ,  L a m p r e c h l ,  C l a p h a m ,  S e ć , B a a s c l i ,  R e 
n a r d  et D o l a r .  T r e v e l v a n ,  B o g a r t ,  L e u k a r l .

Kończę swoje spiawozdanie wyrażeniem życzenia, aby ostatnia 
12ó - stronicowa parlju dzielą Kuliszera (1789— 18701 ze względu na 
pożytek praktyczny została lakże przetłumaczona na język polski.

IV. A. Wagner.

II. Hlstorjn doktryn I metodolofja.

L e w i ń s k i  S ł a n i a ł a  w J a n :  Spuścizna starożytności. 
Ekonomista, r. 30. Warszawa 1930, słr. 9 — 33.

Przedmiotem rozważań prof. Lewińskiego w lej pracy jest rozwój 
myśli ekonomicznej Arystotelesa, poprzez wieki średnie aż do czasów 
nowożytnych. W  ślad za Arystotelesem zainteresowali się scholastycy 
rolą i funkcjami gospodarczemi pieniądza, oraz problemem powstania 
jego wartości. Punktem wyjścia do ich rozważań była pozorna sprzecz
ność, zachodząca między inałn użytecznością, a wielką cennością krusz-



ców monetarnych, podkreślona przez Arystotelesa. Już bowiem u niego 
przy rozważaniu teorji wartości nasuwają się pewne wątpliwości, 
a mianowicie: czy wartość pieniądza odpowiada wartości kruszcu, 
czy też kruszec ma swoją wartość dlatego, że spełnia funkcje mone
tarne. Początkowo pierwsze przypuszczenie wydaje mu się słuszne, 
czyli że kruszce posiadają swoją użyteczność i wartość bez względu 
na to, czy są monetą, c z y  leż nie, w dalszych jednak rozważaniach 
na ten temat dochodzi Arystoteles do wręcz przeciwnego zdania, 
a mianowicie, że użyteczność kruszcu jest faktycznie bardzo mała, 
a więc wartość jego jest niewspółmierna z użytecznością. Nić tę snują 
dalej scholastycy, oraz uczeni odrodzenia. Przyjmują oni leorję Ary
stotelesa, wedle której miarą wartości przedmiotów są potrzeby ludz
kie, a więc użyteczność. W  odpowiedzi na to pytanie, dlaczego kruszce 
mimo swoją małą użyteczność mają przecież taką wysoką wartość, 
jedni, jak Euslrules, Albertus Magnus, Uurleigh i Locke wysoką cenę 
kruszcu tłumaczą umową społeczną. Wedle nich, w razie zmiany za
wartej umowy, kruszec z powodu swej malej użyteczności straciłby 
swoją wartość. Ta odpowiedź nie zadowalała, to leż inni jak św. 
Tomasz z Aąuinu. Oresme, Hales i Barbou uważają, że przyczyna wy
sokiej wartości kruszców leży w ich rzadkości. Na inne zupełnie lory 
kweslję tę skierowali Ruridnn, l)nvanzali i Guliani. Twierdzą oni, że 
nietylko przedmioty pierwszej potrzeby mogą być użyteczne, ale także 
i artykuły zbytku mają swoją użyteczność, a więc wartość kruszcu 
zupełnie odpowiada jego użyteczności. Tuk więc w 18 w. Galiani, 
który ostatecznie problem ten wyjaśnił, położył kres dyskusji o po
zornie istniejącej sprzerzności między matą użytecznością kruszców 
a wielką ich wartością. Praca ta —  przepięknie napisana —  zaopa
trzona jest w 2 tablice: 1) tablicę komentatorów Arystotelesa przed 
i po narodzeniu Chrystusa i 2) tablicę, ilustrującą cały proces ewolucji 
myśli od Arystotelesa do Galiani’ego. J. B.

Z a w a d z k i  A l e k s a n d e r :  Gresham nie formułował
prawa, które jego imieniem nazwano. Ekonomista, r. 29. War
szawa 1929, t. 1, str. 43 — 55.

Autor artykułu ma na celu wykazanie, że mylnem jest powszechnie 
przyjęte w nauce twierdzenie H. Macleoda, wyrażone w jego „Ele- 
menls of polilical economy", jakoby prawo wypierania dobrej monety 
przez złą winno być nazwane imieniem T. Greshama, jako lego. który 
je pierwszy wykrył i sformułował. Autor wykazuje, iż Macleod omylił 
się skutkiem lego, że nie opierał się na źródłach I. j. na oryginalnym 
liście (czy jego przedruku) 7. Greshama do królowej Elżbiety, lecz na 
streszczeniu lego listu. Przytaczając pełny tekst listu Greshama do kró
lowej, autor stwierdza, że Gresham wcale nie wspominał w tym liście 
q monecie „z)e j“  i „dobrej*', ani o zależnościach między niemi istnie
jących, a więc nie mógł sformułować poglądu, że zła moneta wypędza 
dobrą, q tylko stwierdzał, że obniżenie się kursu dewizy krajowej na



skutek fałszowania monet było przyczyną ucieczki złota z Anglji la nie
istnienie w obiegu złych i dobrych monet!). Ekonomiści wszyscy szli 
za zdaniem Macleodn, a tylko dyskutowano na temat pierwszeństwa 
w sformułowaniu tego prawa (Gresham, Oresme, czy Kopernik) tym
czasem nowe badania historyczne wykazują, że prawo to było dobrze 
znane społeczeństwu średniowiecznemu i niejednokrotnie formułowane 
przez nieznanych z nazwiska pisarzy tego okresu, więc, zdaniem autora, 
najlepiej zostawić to prawo bez imienia. /. G.

L e c h i c k a  J a d w i g a :  Nieznany traklal ustrojowy z cza
sów saskich. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Pol
skich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist., Lwów 1930, 
sir. 216 —  230.

Traktat ze zbioru Pawlikowskiego, nr. 217, p. I.. „De 1'Etat et du 
gouvernement Poliliipie de la Republique“ omawia prócz ustrojowych 
zagadnień (wybór króla, władza w Polsce, senat, sejm, konfederacja, 
rokosz, armja, sprawy sądowe), również pewne sprawy gospodarcze. 
\Y sprawie hnndlu zaleca opiekę i zachęca obywateli do pracy w kie
runku gospodarczym Roztrząsa też sprawę gospodarczej roli żydów; 
doradza wprowadzenie nowych podatków. Zajmuje się też autor tego 
traktatu, sprawami demograficznemi (przyrost ludności w Polsce, 
środki zaradcze przeciw zmniejszaniu ludności), sprawą zubożenia go
spodarczego kraju, porównując zacofanie gospodarki polskiej z Za
chodem, przyczem pragnie przebudować strukturę gospodarczą Polski. 
Nadto domaga się. omawiając zagadnienia społeczne (wielka ilość bez
domnych, chorych, źle odżywionychI opieki społecznej, w dzisiejszem 
tego słowa znaczeniu.

Autor tego traktatu nie jest znany, a czas powstania określa p. 
Lcchicku jako ostatnie latu Augusta 11. A. G.

W i n k l e r  E d w a r d :  Ks. Starowolski jako pisarz poli
tyczny XVII w. w świetle dnia dzisiejszego. Włocławek 1930 
sir. 58 +  1 nlb

Autor przechodzi kolejno każdą z prac politycznych ks. Starowol- 
skiego, przedstawiają!- i roztrząsając problemy zawarte w nich. Na 
specjalną uwagę zasługuje omówienie „Reformacji obyczajów", po
nieważ autor przedstawia poglądy jego na ówczesne stosunki spo
łeczne, gospodarcze i położenie warstwy chłopskiej w Polsce, wyra
żone w skąpej wprawdzie ilości w tem dziele Starowolskiego. R. VV.

B u j a k  F r a n c i s z e k :  Nauka a społeczeństwo. Szkice
z dziedziny naukoznawstwa. Kasa im. Mianowskiego. Instytut po
pierania nauki. Pałac Staszica. Warszawa 1930, str. 8  nlb. +  200.

Prof. Bujak zebrał w niniejszej książce dziewięć swoich rozpraw 
na temat znaczenia nauk wogóle, a w szczególności roli jak też potrzeb



nauk) społeczno • gospodarczych w tyciu naszego Narodu i Państwu. 
Drukował on je oddzielnie w „Nauce Polskiej'1 w czasie od 1918— 1929, 
obecnie z wyjątkiem rozprawy V-lej wszystkie uzupełnił i wydał razem, 
by społeczeństwu znowu uprzytomnić, że nieustanny postąp nauki, 
to kwestja jego bytu, :i z drugiej strony, by uczcić pełną poświęcenia 
pracę nad pielęgnowaniem naszej kultury, Stanisława Michalskiego, 
itbecnie dyrektora Funduszu Kultury Narodowej, któremu książka zo- 
slałn poświęcona.

Zarówno organizatorowie nauki polskiej, jak i wszyscy ci, którzy 
przez swoją pracę naukową dokładają cegiełkę do budowy potężnego 
i na trwałych podstawach opartego gmachu naszej kultury, znajdą 
lam cenne dla siebie wskazania. Pracownikom naukowym w dziedzinie 
hislorji społeczno - gospodarczej daje prof. Bujak program pracy na 
szereg lal w 3 rozdziałach swej książki: Uwagi o badaniach życia spo
łeczno - gospodarczego. Uwagi o potrzebach hislorji gospodarczej 
(Dawna Rzeczpospolita). O pracy na prowincji nad zagadnieniami go- 
spodarczemi. .S. /.

Z a n d  A n d r z e j :  O potrzebie specjalnej metodologji dla
hislorji nowożytnej i nowych nauk pomocniczych. Kwartalnik 
historyczny, r. 43. Lwów 1929, l. 2, słr. 193 — 209

Zgodnie z nauką zachodnio • europejską, a zwłaszcza niemiecką 
(Fucler, (i. W olf i inni) omawia autor bardzo ważne zagadnienie stwo
rzenia osobnej metodologji i osobnych nauk pomocniczych dla historji 
nowożytnej. K S.

W o l i ń s k i  J a n u s z :  Slan i problemy badań nad hi-
storją Litwy XVII w. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Histo
ryków Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist., 
t. 1. Lwów 1930, sir. 734 — 742.

Podkreślając brak źródeł i opracowań w tym okresie, podnosi, że 
o sprawach społecznych i gospodarczych tych czasów mało wiemy, 
a zagadnienia te, jak i kulturalne, dotąd leżą odłogiem. A. G.

( ’. li o d y n i c k i K a z i m i e r z :  Zasadnicze składniki syn
tezy dziejowej Lelewela. Przegląd Współczesny, r. 9. Kraków 
1930, t. 33. sir. 257 — 266 i 443 — 454.

Postawiwszy sobie za zadanie przedstawienie rozwoju zasadniczych 
elementów syntezy dziejowej Lelewela, autor dochodzi do przekonania, 
iż było ich trzy. Pojęcie narodowości stało się najważniejszym 
czynnikiem i podstawą prac Lelewela. Drugim składowym elementem 
była wolność, jedyny według Lelewela czynnik, umożliwiający dodatni 
rozwój społeczeństwa. Trzecim pierwiastkiem były poglądy i towarzy
szące im zajęcie stanowiska w sprawie włościańskiej. W  ten to dział 
włożył Lelewel dużo pracy, zajmując się nim zarówno w życiu, jak



i w nauce. Jako historyk jesl Lelewel lego zdania, iż w Polsce przed
chrześcijańskiej panowała ogólna wolność i równość, dopiero później 
i stopniowo wskutek wpływu najrozmaitszych czynników naród został 
rozbity na dwie grupy: stan rolników -  kmieci i stan orężny — 
szlachtę. Jakkolwiek Lelewel uznaje konieczność zmiany lego układu 
stosunków społecznych, wyraźnego programu znaleźć u niego nie 
można. Uznając lud za niedostatecznie przygotowany, doradza pracę 
nad podniesieniem jego umyslowości i etyki. Między środkami, mają
cymi działać na uszlachetnienie ludu, doniosłą rolę przypisuje hislorji.

J. S:.

A v n i m e I o c li M.: Geograf ja a historja. (Przyczynek do 
określenia istoty geografji). Czasopismo Geograficzne, t. 7, Lwów
1929, sir. 101 —  103.

Autor stwierdza, ic  geograf ja nie jesl jeszcze nauką ściśle okre
śloną i ograniczoną. Utrudnia lo jej ścisły związek z naukami przy- 
rodniczemi i humanistycznymi.

Szczególniej charakterystyczny /.uchodzi stosunek między geo
graf ją a hislorją. Wyjaśniając istotę lego związku, stara się autor 
bliżej określić istotę geografji i stwierdza, że jeśli historja przez swe 
syntezy wyjaśnia nam nasz stosunek do zjawisk zachodzącyrh w czasie, 
lo geografja grupując fakty na płaszczyźnie, określa wzajemny sto
sunek człowieka, powierzchni zieini i zachodzących na niej zjawisk.

M. H.

D e p r r a u i  A l b e r t :  Ikonografja jako nauka pomoc
nicza historji. Przegląd Hisloryczny, ł. 28. Warszawa 1929. sir. 
125— 129.

Autor przedstawia wartość „ikonografji" dla hislorji w sensie 
ilustracji w tekście historycznym, co nie powinno być obojętne i dla 
historji społecznej i gospodarczej. Gdy katalogi kolekcyj obrazów za
mieniły się na pewnego rodzaju słowniki historyczne, katalogi z gabi
netów rycin nie są przystosowane do pracy historycznej, wobec lego 
należy nowe kolekcje racjonalnie porządkować, a dawne opatrywać 
indeksami, przedewszyslkiem rzerzowemi i specjalnymi. A. B.

B a ł a b a n  M a j e r :  Zadania i potrzeby hislorjografji Ży
dów w Polsce. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hisl. Lwów
1930. I, sir. 115— 121.

Omawiając stan badań nad hislorją 2ydów w Polsce, stwierdza 
autor, że niema u nas syslemizacji organizacji lej nauki, choć na Za
chodzie wiele w tym kierunku zrobiono. Aby łatwiej zacząć pracę 
na tern polu. radzi podzielić pracę na pięć grup: 1. praca konserwator
ska, 2. praca rejestracyjna. 3. badanie archiwów, 4. praca konstruk-



cyjna, 5. praca wydawnicza, omawiając szczegółowo działania każdej 
z łych grup. Sprawa ta ma również ważne znaczenie dla historyka 
gospodarczego. A. G.

M a n t e u f f e l  J e r z y :  Papyrologja jako nauka pomoc
nicza historji. Przegląd Historyczny, t. 28. Warszawa 1929. str. 
70 — 90.

Autor, po omówieniu zadań i zakresu papyrologji, podaje zarys 
jej rozwoju i informacje o zbioracli papyrusów. Następuje przegląd 
mnterjału, znachodzącego się w piipyrusnch, więc źródeł historyezno - 
literackich i dokumentów. Te ostatnie zawierają wiele ciekawego ma- 
terjału z zakresu historji gospodarczej, przedewszystkiem do organi
zacji administracji i skarbowości w Egipcie, dalej do cen nierucho
mości, oraz przedmiotów rodzienego użytku, warunków pracy na roli 
i w rzemiośle, jak rów-nież najmu i płacy, położenia niewolnika i t. d. 
Wkońcu przedstawia autor sposób rekonstruowania i interpretacji 
tekstów. Osobna wzmianka należy się bibljografji, obficie ilustrującej 
każdy z 5 rozdziałów. A. B.

M a n t e u f f e l  J e r z y :  O potrzebie studjów pomocniczych 
z zakresu archiwistyki przy badaniach nad historją nowożytną. 
Przegląd Historyczny t. 28. Warszawa 1929, str. 121 —  124

Dobre zaznajomienie się z ustrojem i działaniem urzędu czy in
stytucji jest niezbędne do należytego uporządkowania aktów, a na
stępnie do korzystaniu z nieb . A. B.

B a c h u l s k i  A l e k s y :  O potrzebie założenia w Lodzi 
Archiwum gospodarczego. Rocznik Łódzki. Wyd. Archiwum Akt 
Dawnych ni. Łodzi, t. 1, 1928, sir. 21 — 25.

Kustosz Archiwum skarbowego w Warszawie, dr. Barhulski. rzuca 
bardzo doniosły projekt utworzenia w Łodzi archiwum gospodarczego 
centralnego dla całego jej okręgu, któreby skupiało w sobie akta, 
księgi i dokumenty inslytueyj handlowych i zakładów przemysłowych. 
Zabytki te i muter jaty nie inają dla przedsiębiorstw żadnego zna
czenia, a otoczone właściwa opieką i udostępnione nauce mogłyby się 
przyczynić w niemałej mierze do poznania w przyszłości dzisiejszych 
stosunków handlowo - przemysłowych Łodzi. Autor zwraca uwagę na 
niedostateczność malcrjałów, znajdujących się w archiwach państwo
wych, mających służyć za podstawę do badań w tej dziedzinie. Zgrubsza 
szkicuje obraz organizacji przyszłego archiwum, opierając ją zgodnie 
z Rozporządzeniem Prez. Rzeczypospolitej z 5. VII 11)27 o łódzką Izbę 
przemysłowo • handlową, a dla ilustracji i podkreślenia, że jest to 
projekt wykonalny, przytacza szczegółowe wiadomości, dotyczące or
ganizacji i działalności archiwum gospodarczego nadreńsko - west
falskiego, założonego w r. 1900 w Kolonji. Autor wyraża nadzieję, że
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utworzenie archiwum gospodarczego w okręgu łódzkim stanie się 
przykładem i wzorem do zakładania takich archiwów w innych okrę
gach przemysłowo - handlowych. Urzeczywistnienie projektu powinno 
być ambicją czynników miejscowych. T . F r .

M i e n i c k i  R y s z a r d :  Wyzyskanie wileńskich akt władz 
centralnych litewskich. Pamiętnik V' Powszechnego Zjazdu Histo
ryków w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist. Lwów 1930, 
1. sir. 231— 240.

Jest to informacja o zawartości państwowego archiwum we Wilnie. 
Dla historji gospodarczej waine są zwłaszcza akta skarbowego trybu
nału lit., litewskiej komisji skarbowej. Autor podaje także, jakie ma
teriały z archiwum wileńskiego zostały wydane lub zużytkowane. A. G.

Ś l ą s k i  B o l e s ł a w :  Słownik rybacko - żeglarski i szkut
niczy. Slavia Occidenlalis, t. 9. Poznań 1930, str. 142 — 291. (In
stytut Zachodnio - Słowiański przy uniwersytecie Poznańskimi.

Zawiera on wiele ciekawych wyrazów, niezbędnych historykowi 
gospodarczemu z bardzo rennemi objaśnieniami (nazwv okrętów i I. p.K

A. G

K o z i e I e w s k i I g n a c y :  Łukasz Górnicki. Sludjum hist. -
literackie. Lwów 1929, sir, 146. Archiwum Tow. Nauk. we Lwowie. 
Dział I, t. 2, zesz. :t

S z c z e g ó ł o w e  i n s t r u k c j e  do  o p i s ó w  m o n o g r a 
ficznych. Malerjaly monogr. woj. warsz. r. 1, 1930, t. 6, str. 245 — 282.

K a r w a s i ń s k a J a d w i g a :  Odtworzenie archiwów dawnej
Rzeczypospolitej. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków 
w Warszawie 1930 Nakładem Pol. Tow. Hist., Lwów 1930, 1, str. 
109 — 179.

K o n a r s k i  K a z i m i e r z :  Nowożytna Archiwistyka Polska
i jej zadania. Warszawa 1929. str. VII +  157 -j- I nlb. Wydawnictwa 
Archiwów Państwowych 10. Bibljoteku czasopisma „Archeion" 1. (Do
datek do czasopisma ..Archeion", zeszyt V i VII.

W ą s i k  W i k t o r :  Schnstjan Petrycy z Pilzna i epoka. (Ze
stndjów na dziejami lilozofji w Polsce i recepcją Arystotelesa) Zesz. 
1 — 2 Warszawa 1929, 8", str. 460 +  I mapa.

Z i e l i ń s k i  J ó z e f :  Stanisław Sarnicki i jego kronika. Roz
biór krytyczny. Stanisławów 1930, sir. 31. 111

111. Źródła.

A c I a o f f i c i i c o n s i s I o r i a 1 i s I. e o p o 1 i e n s i s 
anliąuissinta edidił (iuilelmus Ro l n y .  Volumen II continel acta



annorum 1490— 1498. Leopoli 1930. sir. 706. (Zabytki dziejowe. 
Wydawnictwo Tow. naukowego we Lwowie. 1. III).

Tom pierwszy wydany w r. 1927 obejmował zapiski si|du konsy
storskiego z lat 1482— 1489, w obecnym tomie znajduje się obok za
pisek lego sądu nadto jeszcze 109 zapisek z lal 1488 —  1493 z Acta 
obligalionnro. Wydawnictwo, nie obojętne dla hislorji społecznej 
i gospodarczej, opatrzone jest w dobre indeksy. Obfite są zapiski do 
kredytu (długów i zaslawówi, dziesięcin, kupna i sprzedaży, kmieci 
i ich rodzin, rozbojów, gospodarstwa rybnego i I. d.

Mu s i ó ł  L.: Dokument sprzedaży księstwa Pszczyńskiego 
z dnia 21. lulego 1517 r. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
na Śląsku, r, 2. Katowice 1930. sir, 232 — 243.

Jest to publikacja dokumentu, znajdującego się w Archiwum ksią- 
żęcem w Pszczynie, drukowanego już dawniej IBellerode: Beilriige 
m i  Schlesiens Rechlsgesehichle, Heft 11. Rresluu 1808), którego treścią 
jest sprzedaż Księstwa Pszczyńskiego przez Kazimierza II, księcia Cie
szyńskiego, Aleksemu Thurzonowi z Bellemfalyy za sumę 40.000 zło
tych węgierskirh. Znaczenie lego dokumentu jest bezsprzecznie duże, 
szczególnie dzięki temu, że wymienione są w nim nazwy wielkiej ilości 
miejscowości (4 miasta, 52 wsi, w leni 8 nieznanych z innych źródeł), 
będących przedmiotem Iranzakcji, a znajdujących się na lerylorjum 
byłego Księstwa Pszczyńskiego. M. VV.

U m i ń s k i  J ó z e f  ks.: Korespondencja Hozjusza z lat
1558— 1579. Pamiętnik V Zjazdu Historyków w Warszawie 
ł. 1. Lwów 1930, sir 310 — 328

Omawiając korespondencję Hozjusza, podaje autor, że obok innyeh 
bardzo porzesne miejsce zajmują w niej sprawy gospodarcze. 
Są lam wiadomośri o dobrach Hozjusza, irh sprzedaży, sprawozdaniach 
ekonomów, o czynszach dzierżawnyrh, slosunkarh gospodarczych 
z krajami ościennemi, eksporcie wołów, cenarh i t. p. Wydanie tej 
korespondencji jest pilną sprawą naukową. .4. fi.

K r o n i k a  m i e s z c z a n i n a  k r a k o w s k i e g o  z l a t  
1575— 1595 wydal Henryk Rarycz. Kraków 1930, sir. XVIII +  
152. Bibljoleka Krakowska, nr. 70.

Kronika nieznanego, współczesnego autora, mieszczanina krakow
skiego, zawiera głównie wiadomości do lokalnych wydarzeń krakow
skich. Autor opierając się przeważnie nu autopsji, opisuje wydarzenia 
z życia codziennego, klęski żywiołowe, nawiedzające miasto, szczegó
łowo przedstawia oblężenie miasta w r. 1587 przez Maksymiljana, oraz 
duje szereg opisów uroczystości, odbytych w mieście, stosunki miejskie 
oraz położenie mieszczan omawia natomiast tylko przygodnie.



Kronika nuder ciekawa ze względu na osobę autora, który podaje 
wiadomości jako postronny obserwator, a więc wiadomości o dniej 
wartości historycznej. W iele ciekawych danych zawiera kronika dla 
dziejów kultury miejskiej.

Kronika jest przedrukiem rękopisu Bibljoteki Krasińskich,
R. W.

A k t a  G r o d z k i e  i Z i e m s k i e  z Archiwum ziem
skiego we Lwowie. Tom 24. Lauda sejmikowe Halickie 1575 — 
1695, wydał Antoni Prochaska, Lwów 1931, folio str. XV i 570.

Tom niniejszy jest piątym z rzędu tomem Aktów grodzkich i ziem
skich, poświęconym przez wydawcę publikacji laudów sejmikowych 
czerwono - ruskich; ukazał się oa już po śmierci wydawcy. Toteż in
deksy opracował dr. Wojciech Hejnosz. Jako obraz poglądów politycz
nych i społeczno - gospodarczych, tudzież obraz samorządu ziemskiego 
południowo - wschodniej części województwa przedstawia niemniejszą 
wartość, niż tomy poprzednie.

P o l s k i e  i n s t r u k t a r z e  e k o n o m i c z n e ,  wydał L)r. 
Stefan Pawlik, prof. Akademji rolniczej w Dublanach, t. 1. Kraków 
1915, str. XXVIII +  337; I. 2 , lamże 1929, str. XXVIII +  251.

Wydawnictwo niniejsze obejmuje 28 instruktarzy ekonomicznych, 
czyli pouczeń i wskuzówek dawanych przez właścicieli dóbr, których 
powinni się trzymać poszczególni funkcjonarjusze administracyjni 
i służba, począwszy od komisarzy, zastępców dziedziców, a skończywszy 
na pastuchu. Xa ogólną liczbę 28 instruktarzy 3 odnoszą się 
do wieku XVII, na wiek XVIII przypada ich 16, w wieku XIX 
powstało 9. Instruktarze odnoszą się do dóbr, leżących w róż
nych stronach dawnej Rzeczypospolitej. Wszystkie instruktarze 
pochodzą z majątków wielkich, klóremi magnaci sami bezpo
średnio rządzić nie mogli, a więc wydawali w tym celu instrukcje 
dla swoich urzędników. Takie wielkie majątki istniały w Rzeczypospo- 
spolitej przeważnie na Litwie i Rusi, nic zatem dziwnego, że większość 
instruktarzy pochodzi właśnie z tych części państwa. Z Małopolski 
właściwej nie mamy zupełnie instruktarzy rolniczych prócz dwóch 
leśnych. O ile chodzi o Wielkopolską, to nie znalazł wydawca żadnego 
instruktarza, a z Mazowsza podaje tylko jeden, dotyczący starostwa.

Sam malerjał zawarty w tern wydawnictwie odnosi się do kilku 
stron życia folwarku. Przepisy, które instruktarze podają, możnaby 
podzielić na trzy większe grupy. Pierwsza grupa obejmowałaby in
strukcje, odnoszące się do administracji dóbr, w skład której wchodzi 
organizacja zarządu dnnycli majątków, rodzaj służby i urzędników, 
dalej kontrola nad niini, ich obowiązki, prawa i I. p. Ta grupa prze
pisów, tyczących administracji jest największą. Druga część instruk
tarza, również dość wielka, obejmuje przepisy tyczące się poddanych 
i ich stosunku do folwarku. Trzecia grupa przepisów, najmniejsza.



omawia stronę techniczno ■ gospodarczą, u więc gospodarkę na roli, 
w lasach, w stawach, na pastwiskach i t. p. Ta część instruktarzy jest 
ze stanowiska rolniczego najciekawsza dla oceny stanu gospodarki 
rolnej w Polsce i jej postępu.

Instruktarze doskonale uzupełniają wiadomości zawarte w inwen
tarzach, gdzie mamy nieraz nadzwyczaj dokładne opisy powinności 
poddanych, budynków i narzędzi rolniczych, sama zaś technika pro
dukcji bczporównanin dokładniej, niż gdziekolwiek indziej, opisaną 
jest w instruktarzach. Do rozmiarów produkcji w poszczególnych ga
łęziach instruktarze wyjątkowo dostarczają hezpośrednich wiadomości, 
bez porównania mniej w każdym razie, aniżeli inwentarze i lustracje. 
Dla dziejów administracji rolnej mamy tu znowu pierwszorzędne 
źródło; tym sprawom poświęcano w instruktarzach najwięcej miejsca. 
Wzmianki o powinnościach włościańskich, organizacji pracy w gospo
darstwach włościańskich, ograniczeniu swobody gospodarczej podda
nych, zwłaszcza przy zbywaniu sprzężaju, zaciąganiu pożyczek i t. d. 
uzupełniają również wiadomości znane z inwentarzy i wiejskich ksiąg 
sądowych.

W  przygotowaniu inwentarzy do druku trzymał się wydawca 
norm przyjętych we wzorowych analogicznych wydawnictwach, mamy 
więc na wstępie opis rękopisów, względnie druków wyzyskanych w wy
dawnictwie. Ponadto wydawnictwo zostało zaopatrzone w trzy wykazy: 
imion własnych, rzeczowy i wyrazów rzadziej używanych. K. Sikora.

R a c h w a ł  S t a n i s ł a w :  Jan Alnpek i jego „opis miasta 
Lwowa" z początku XVII wieku. Lwów 1930, sir. 56. (Wschód. 
Wyd. do dziejów i kultury ziem wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej, pod redakcją Pr z. Dąbkowskiego, t. VI.).

We wstępie, poprzedzającym łaciński tekst „opisu*', kreśli autor 
książki życiorys J. Alnpeka, lwowskiego aptekarza, rajcy, a zarazem 
i uczonego. J. Alnpek, obok paru wierszy, pozostawił po sobie zacho
wane do dziś1 „Opis miasta Lwowa" i „Djarjusze, notatki i wyciągi 
z aktów lwowskich", oraz zaginione: „Księgi kłopotne" i „Logica". 
Jest on również tłumaczem z włoskiego języka memorjahi inż. Passa- 
riliego w sprawie rozszerzenia forłyfikacyj lwowskich na przedmieścia. 
Wśród notatek Alnpekowskich zasługują na uwagę: „Projekt powie
rzenia urzędów miasta w czasie morowego powietrza" J. Alnpekowi, 
„W ielkie zajście ('.ommunilnlis miasta Lwowa z Pany Rajcy" i znana 
z wydania 1. .1. Kraszewskiego „Apteka mego doświadczenia, jak 
w Niemczech, tak w Polsce i we Włoszech, czasu powietrza morowego"

Zachowany w Archiwum Miejskicm „Opis in. Lwowa" był napisany 
w r. 1003 —  5 do dzieła „Civitates orhis terrarum", wydawanego przez 
J. Brauna, (t. VI, r. 1018), jednak został on lam umieszczony w skró
conej przeróbce. Opis Lwowa z dzieła Brauna przetłumaczył w r. 1835 
i wydal M. Piwocki, a wcześniej jeszcze .1. Bąkowski (18101 opubliko
wał dość swobodny przekład początku „opisu" z rękopisu archiwal
nego. Obecne zatem wydanie w całości wymienionego źródła należy



powitać z pełnem uznaniem, albowiem jeat ono niezmiernie ciekawe 
zarówno ze względu na treść, jak też i okoliczność, ie  Alnpek pisał go 
na podstawie skrzętnie gromadzonego malerjału historycznego. Słusznie 
autor podnosi, że J. Alnpekowi należy się miano pierwszego historyka 
miasta.

Treścią „Opisu" jest historja Lwowa od założenia, oraz opis wy
glądu i życia miasta za czasów Alnpeka. Znajdujemy tu bardzo 

• obfite wiadomości do poznania stosunków społecznych i gospodarczych, 
zwłaszcza handlowych miasta, jego rozwoju lerylorjalnego i kultury.

Obok tekstu łacińskiego jest dodane tłumaczenie polskie, zaopa
trzone licznemi uwagami krytycznemi i odsyłaczami do literatury. 
Wielka szkoda, że brak indeksu, koniecznego dla każdego wydawnictwa 
źródłowego. St. H.

K u n c e w i c z  A d a m :  Plany przeglądowe miast polskich. 
Serja pierwsza. Bibljoteka zakładu Architektury Polskiej, t. II. 
Warszawa 1929, sir. 33 C.

Wydawnictwo niniejsze zawiera 100 planów miast polskich, pocho
dzących z XIX i XX wieku i stanowi pierwszą serję zapoczątkowanej 
publikacji tychże planów. Wydawnictwo to posiadu znaczenie dla 
badań nad dziejami miast naszych, choćby dlatego, że umożliwia 
korzystanie z lego lak ważnego malerjału, tembardziej, że ma ukazać 
się uzupełnienie w zapowiedzianej serji drugiej. Do dobrych stron tego 
wydawnictwa należy opis samych planów, zawierający dane co do 
ich powstania, miejsca pochodzenia, skali, sposobów graficznego wy
konania, oraz wykaz innych planów, odnoszących się do tych miast.

Cały nagromadzony materjał ułożony jest w porządku alfabetycz
nym, bez jakiegoś z góry powziętego programu, oraz bez dokładnego 
objaśnienia podanych reprodukcyj, co do ich cech chaktervstvrznych.

St. P.

D i a r j u s z  S e n a t u  z r. 1830— 1831, wydał Stefan 
P o m a r a ń s k i .  (Archiwum Komisji Historycznej. Serja 2. tom 
II, str. 431 — 630. Kraków 1930).

Wydawnictwo niniejsze, zaopatrzone obszernym wstępem, jest 
pożądanem uzupełnieniem Diarjusza Sejmu z r. 1830— 1831, wyda
nego przez prof. M. Rostworowskiego, nakładem Akademji Umiejęt
ności w Krakowie w 6 tomach. (Kraków 1907—  1912).

D w a d z i e ś c i a  l at  k o l o n i z a c j i  w b. z a b o r z e  
p r u s k i m  Przekład sprawozdania jubileuszowego b. pruskiej 
Komisji kolonizacyjnej (1886— 1906). Warszawa 1929. str. 
4 nlb +  226. Wydawnictwo Ministerstwa Reform Rolnych

Tłumaczenie na język polski powyższego sprawozdania, dokonane 
z leceniu ministra prof. W. Staniewicza, było rzeczą pożyteczną



ze względu na rolę b. pruskiej Komisji kolonizaeyjnej w Prusach Za
chodnich i w Poznańskiem.

W  sposób treściwy przedstawia sprawozdanie najpierw politykę 
kolonizacyjną w krajach pruskich, od czasów Wielkiego Elektora po
cząwszy, której celem było głównie zaludnienie pustych obszarów 
Brandenburgji. Następnie omawia ono położenie włościaństwa w zabo
rze pruskim przed i po uwłaszczeniu i sposób uwłaszczenia. Krótki 
przegląd ogólnego stanu życia gospodarczego na obszarze działania 
Komisji kolonizaeyjnej poprzedza opracowanie metod jej działania 
i wyników osiągniętych przez nią na tym terenie. Statystyczne zesta
wienia ułatwiają ogromnie orjentowanie się w pracach Komisji. Jasno 
widać ze sprawozdania owocne poranie się żywiołu polskiego z akcją 
germanizacyjną, jaką miała na celu Komisja.

Tłumaczenie uprzystępni szerszemu ogółowi zaznajomienie się 
z jednym z przejawów stałej walki Słowian z naporem germańskim, 
która datuje się od zarania hislorji. 5. /.

W o j c i e c h o w s k i  J a k ń h :  Życiorys własny robotnika.
I)o druku przygotował J. Chałasiński. Poznań 1930, sir. 443.

Jest to publikacja bardzo cenna dla zrozumienia psychiki robot
nika polskiego z ubiegłego półwiecza. Wojciechowski pochodzi z Po
znańskiego, długi czas pracował w- Niemczech, z początku jako robotnik 
rolny (obieżysas), polem jako robotnik przemysłowy. Opisuje także 
udział swój w wojnie światowej na froncie zachodnim.

S l e m p o w s k i S t a n i s ł a w :  Matcrjały do hibljografji
agrarnej oraz zagadnień historycznych, ekonomicznych, prawnych 
i technicznych, z polityką agrarną związanych. Warszawa 1929, 
str. 60.

„Materjały" zrodziły się z praktycznej potrzeby udzielania wska
zówek bibljograficznych urzędnikom Ministerstwa i przeznaczone są 
dla użytku pracujących nad przebudową ustroju rolnego w Polsce. 
W poszczególnych działach umieszczono bibljografję do: 1. polityki 
agrarnej, oraz teoretycznych uzasadnień różnych kierunków myśli 
reformatorskiej, 2. do stosunków i polityki agrarnej na ziemiach pol
skich w b. trzech zaborach, 3. do parcelacji w Rzpltej Polskiej, 4. do 
regulacyj rolnych (komasacja, serwituty, wspólnoty), 5. do osadnictwa 
wojskowego. A. do literatury polemicznej i ulotnej, (olbrzymi materjal 
wycinków z prasy nie opracowany jeszcze!, 7. do polityki agrarnej 
i reform rolnych innych państw (malerjał porównawczy!, R. do zagad
nień historycznych, <J ekonomicznych, 10. prawnych i 11. technicz
nych, odnoszących się do teorji i praktyki polityki agrarnej.

K . J .  H I.

S ł o mk a  Jan  b. wójt w Dzikowie: Pamiętniki włoftia- 
nina od pańszczyzny do dni dzisiejszych z przedmowami: prof.



Dr. Franciszka Bujaka i prof. Dr. Wacława Sobieskiego. Do 
druku przygotował Jan Słonika, młodszy. Nakład Tow. Szkoły 
I.udowej w Krakowie. Wydanie 2. Kraków 1929, str. XXI -j- 
524 -f- 4 nlb.

Drugie wydanie Pamiętników włościanina jest przeróbką i uzu
pełnieniem wydania pierwszego z r. 1912 w rozdziałach poprzednio 
opublikowanych, a rozszerzeniem pod wzglądem okresu czasu wiado- 
domościami z lat 191-1— 1929. P. Słomka, kilkudziesięcioletni wójt wsi 
Dzikowa, duchowy jej przewodnik, liczący obecnie około 90 lal, dal 
nam w swej książce obraz życia warstwy włościańskiej. Zycie to na
kreślone zasadniczo dla Dzikowa, wykracza poza jego ramy zwłaszca 
tam, gdzie łączy się ono z sąsiedniemi miejscowościami, przedc- 
wszystkiem z pobliskiem m. Tarnobrzegiem. Podał następnie sylwetki 
osób, głównie biorących udział w życiu społecznem i spisał to 
w swych „Pamiętnikach", co mu było wiadomem z własnych przeżyć.

Do spisania tego, co pamiętał, zabrał się p. Słomka, jak możnaby 
przypuszczać na podstawie jego przedmowy, nie nadługo przed rokiem 
1912; a więc w dość dalekim stosunku czasowym pozostawał on przy 
opracowywaniu „Pamiętników" do tego, co widział i sam przeżywał. 
Prócz swej pamięci korzystał autor przy opracowywaniu ..Pamięt
ników" z opowiadań ludzi starszych, którzy pamiętali czasy pańszczy
źniane, a zaledwie w kilku wypadkach zaczerpnął wiadomości ze 
źródła pisanego, a mianowicie kroniki paraljalnej w Miechocinie, co 
zresztą w przypisach zaznacza.

Pierwsza zapamiętana wiadomość pochodzi z roku 1846; od tego 
więc czasu zaczynają się właściwe „Pamiętniki" Słomki. Wiadomość 
ta odnosi się do „rabacji" czyli buntu chłopów przeciwko panom. 
Godnem jest uwagi stanowisko chłopów dzikowskich, jakie zajęli oni 
wtedy. Nie poszli za prądem rewolucji, ale przeciwnie przyrzekli 
w razie potrzeby obronę hr. Tarnowskim i przygotowywali do niej 
broń. Jakkolwiek ciężkie były warunki życia w czasach pańszczyźnia
nych, do czego przyczyniała się szczególnie służba dworska, to jednak 
chłopi dzikowscy byli przywiązani do hr. Tarnowskich, którzy ucho
dzili „za dobrych i ludzkich ludzi". P. Słomka wiele miejsca poświęca 
ich ofiarności, dobroci dla ludu i serdeczności stosunków między 
nimi a wsią.

Wiadomości, jakie zapamiętał p. Słomka, podzielił na pewne 
grupy i przedstawił w nich rozwojowo życie gospodarcze i kulturalne 
wsi. Położył on szczególnie nacisk na uwydatnienie stanu tego życia 
w najbardziej odległych dla siebie czasach, a więc czasach po pań 
szczyźnianych i czasach najnowszych. Przeciwstawia ówczesnemu 
wyglądowi wsi dzisiejszy i wykazuje ogromny postęp, jaki w niej za
szedł. Z dawnych dymnych chałup o jednej izbie bez komina, w któ
rych ludzie „wędzili się jak piskorze", dziś, można powiedzieć, nie
ma śladu. Zmieniły one swój wygląd nie do poznania. Podniosła się 
wybitnie stopa życiown. Chłop w dawnych czasach ograniczał się do



najprymitywniejszych przedmiotów użytkowych. Konsumował to, co 
sam wyprodukował. Ogólna nędza, jaka panowała w czasach po- 
pańszczyżnianych, była niejako dalszym ciągiem nędzy z czasów wcze
śniejszych. Jakkolwiek zaszły zasadnicze zmiany w ustroju rolnym, 
to jednak nie mogły one uczynić przewrotu radykalnego w kulturze 
rolnej. Podstawę do podniesienia wsi dało jej uwolnienie od ciężarów 
pańszczyzny, ale rozwój gospodarczy szedł w parze z rozwojem 
oświaty i przyzwyczajeniem się do nowych warunków życia. „W y- 
datność pracy dawniej", jak pisze p. Słomka, „była bardzo mała 
z powodu braku udoskonalonych narzędzi gospodarskich... Więc choć 
ciężko prcowali i nie dosypiali, lo jednak często nie mogli się obrobić 
i, choćby kio był dniem i nocą pracował, lo zawsze miał co robić". 
...„Nic dziwnego, że przy dawniejszym sposobie gospodarowania brak 
było chleba i z małym wyjątkiem każdego roku był przednówek; 
a — jak starsi opowiadali —  dawniej nieraz spadała laka klęska gło
dowa, że nawet za pieniądze nie można było zboża kupić... Ludzie 
na przednówku żywili się perzem i różnemi chwastami". Już za pa
mięci p. Słomki „brak pożywienia urzuwać się dawał co rok prawie 
na przednówku, I. j. od wiosny do żniw. Zboże i inne produkty pod
skakiwały wtedy w renie prawie drugie lyle i były do nabycia jedynie 
u żydów, którzy zbierali je od gospodarzy już od żniw przez jesień, 
najczęściej za wódkę, a na przednówku dobrze spieniężali". Przy
zwyczajania do pracy za pańszczyzny dalej tkwiły u włościan w czasie 
popańszrzyźnianym, u niski stan oświaty i pijaństwo oddawało ich 
majątki w ręce żydów i przyprowadzało do ruiny lub powiększało 
już i lak istniejącą na wsi nędzę. Z biegiem lat i rozwojem oświaty 
postępowało i polepszenie się bytu gospodarczego. Wzrastało samo
poczucie chłopa • Polaka, budziła się myśl i potęgowała o uzyskaniu 
wolnej i niepodległej Polski. Inny już stosunek chłopów w r. 1914 do 
idei niepodległości Polski, kiedy brali żywy udział w Legjonach pol
skich, a inny w r. 1863, kiedy dla powstania byli obojętni, a powstanie 
państwa polskiego było dla nich równoznaczne z nastaniem pańszczy
zny. Nic w tern dziwnego, ho w tych czasach tkwiła jeszcze głęboko 
w duszy chłopa pamięć o ich i swoich przodków ciężkim losie za 
pańszczyzny.

Pamiętniki Słomki to nadzwyczaj obfity zbiór malerjałów bardzo 
ciekawych i cennych do badań nad dziejami wsi polskiej. Znajdują 
się tu rozdziały poświęcone wyglądowi zewnętrznemu wsi, urządze
niom domów, zabudowań gospodarskich i życiu rodziny wiejskiej. 
Jest omówiona gospodarka rolna i sprawy z nią związane, następnie 
szeroko są opisane sposoby zarobkowania (służba, flisactwo, bandosy, 
przemytnictwo, przewoźnictwo (furmanienie), rzemiosła i przemysł 
domowy). Poświęcił także autor osobne rozdziały dla handlu i obrotu 
pieniężnego na wsi, życiu pozazniysłowemn, zbiorowemu życiu gminy, 
wychowaniu dzieci i chorobom. Malerjał ten do badań wsi jest tern 

, cenniejszy, że autor nie ograniczył się jedynie do opisywania biegu
życia, ale podał również i warunki, w jakich ono się kształtowało,



wydając swój o lem sąd. Z Pamiętników Słomki bije szczerość. Autor 
ich niczego nie ukrywa, wszystko, co mu jest znane i pamięta, opisuje, 
o nikim nie zapomina, a co się komu należy, oddaje w formie spokoj
nych i trafnych uwag, budzą one dlatego lem większe zaufanie jako ma- 
lerjał do badań naukowych. Nietylko tę wartość mają Pamiętniki. Mają 
także i inną, wysoką wartość wychowawczą dla ludu wiejskiego; 
wśród nich bowiem p. Słomka poświęcił dużo miejsca swojemu życiu.
Poznaje się tu jego zalety duchowe, wielkie pragnienie zdobywania 
oświaty, która pozwalała mu zrywać z przesądami i szkodliwym dla 
postępu wsi konserwatyzmem na polu gospodarowania, jego stanow
czość w przeprowadzaniu swoich planów i t. d. Włościanie mają tu 
najlepszy przykład, że pracą rzetelną nad sobą można dojść do do
brobytu materjalnego i wysokiego znaczenia wśród społeczeństwa, po
znają także wady swoje, które są przeszkodą w osiągnięciu tego do
brobytu.

Każdy, kto choć trochę wsią się interesuje, ma z Pamiętników 
bardzo pożyteczną i nadzwyczaj zajmującą lekturę, a mogą zaintere
sować one i tych, którzy dalecy są tej wsi. Antoni Walawender.

K u r a ś  F e r d y n a n d :  Przez ciernie żywota. Przeżycia
osobiste i wspomnienia od lat najmłodszych aż po wybuch wiel
kiej wojny 1914 r. Z przedmową Stefana Żeromskiego. Często
chowa 1925, str. 160 +  II.

Przez ciernie żywota są podobne w charakterze, lecz odmienne 
w treści i sposobie ujęcia od „Pamiętników" Słomki. Autorem jest 
syn ubogich, bezdomnych zarobników wiejskich, którzy musieli prze- /
nosić się z miejsca na miejsce ze swojemi dziećmi za zarobkiem. Do 
opisania swych przeżyć Kuraś przystąpił na krótko przed wybuchem 
wielkiej wojny, a przedstawił je pokolei lak, jak one w życiu nastę
powały. Urodzony w roku 1371 we wsi Sobowie, położonej nad Wisłą 
w okolicy Sandomierza, przedstawił on koleje ciężkiego swego i swej 
rodziny życia, począwszy od najwcześniejszej swej młodości, z której 
mu pozostały wspomnienia, po rok 1914, zamykając poszczególne jego 
okresy w osobnych rozdziałach. W  Sobowie ojciec jego, uczestnik po
wstania r. 1363, mający „niepoślednie wyszkolenie i spory zasób wie
dzy", ale słaby charakter (pijaństwo), byt pisarzem gminnym, speł
niając zarazem funkcje nauczyciela w miejscowej szkółce ludowej.
Następnie przenosi się z rodziną do Królestwa, gdzie w Swierczynie 
(pow. janowski) jest zajęty jako gajowy. Wkrótce tak ojciec jak i syn 
pracują w cukrowni w sąsiednim Zakrzówku. Stąd przenoszą się do 
Bełżyc (pow. lubelski), gdzie na karczunku mieli się zająć uprawą 
buraków. Wprowadzeni w błąd, co do warunków, uciekają stąd z po
wrotem do Zakrzówka, lecz nie znajdując już tu zajęcia, wędrują na 
Chełmszczyznę w nadziei uzyskania pracy w hucie szkła. Nie otrzy
mawszy jej, byli zmuszeni chodzić na zarobek do lasu oddalonego 
o 4 wiorsty od ich osiedln. Jak małe wynagrodzenie pobierali oni za

13Roccniki «po). i goip. I.



tę swą pracę, świadczy o łom takie icli nędzne odżywianie się przy 
niej. Wychodząc na całodzienną pracę, zabierali na trzech jedynie gar
nuszek kaszy jęczmiennej na wodzie zgotowanej, a po jej przygrzaniu 
w czasie przerwy obiadowej, wydobywając łyiką „bryłki kaszy na 
połę zwisającego z grzbietu łacha, obyczajem murzyńskim" brali, jak 
pisze autor „palcami ten dar boży —  uważając przy lem, by najmniej
szej choćby drobiny nu ziemię nic uronić". Najczęściej zaś takie do
statki bywały w domu jego rodziców, iż czuli się zadowoleni, jeżeli 
w uroczyste święta doroczne, jak Boże Narodzenie i W ielkiej Nocy 
znalazł się na stole placek z grubej jęczmiennej mąki. Z Chełm
szczyzny przenoszą się w swoje rodzinne strony do Sobowa, a stąd 
do pobliskiej Dąbrowy Wrzawskiej na roboty przy tamach rzecz
nych.

Zycie lej rodziny w okresie tych ciągłych wędrówek za Chlebem, 
to cale pasmo cierpień z powodu braku odpowiednich środków do 
życia. Nędza tej rodziny włościańskiej potęgowała się zwłaszcza wtedy, 
kiedy następowała przerwa między jednem a drugiem zatrudnieniem.

W  dalszej części opisywanych przeżyć wysuwa się na czoło postać 
autora, jako samodzielnego szewca, następnie jako djelarjusza w koło- 
myjskiem starostwie, a wreszcie jako pomocnika kancelaryjnego 
w tarnobrzeskim wydziale rady powiatowej. Do osiągnięcia tych 
ostatnich stanowisk i otrzymania od społeczeństwa nagrody w formie 
„Daru Narodowego" doszedł on przez swą uczciwość i pracowitość. 
Pobudzany nieprzepartą żądzą zdobywania oświaty i obdarzony przy- 
tem wrodzonemi zdolnościami rozwinął jako samouk swój talent po
etycki. Tem godniejsze jest to podziwu, że doszedł on do lego mimo, 
że we wczesnej młodości stracił słuch.

Przedstawione w dziele lem ciężkie koleje życia, jakkolwiek jed
nej tylko robotniczo - włościańskiej rodziny, mają wartość wysoką 
także dla badań społecznych i gospodarczych przeszłości. Pozwalają 
one bowiem zaznajomić się z warunkami bytu ówczesnego robotnika 
wiejskiego. Wartość tę powiększa jeszcze to, że byt jego przedstawiony 
jest nie w jednej miejscowości, ale w różnych, przedzielonych nawet 
kordonem granicznym.

Wysokie zaleli literackie i etyczne pamiętnika Kurasia scharak
teryzował w przedmowie Slerun Żeromski unslępującemi słowami: 
„Cala la epopeja małorolnego nędzarza, pełna ludzi lak plastycznie 
i wiernie przedstawionych, iż znamy ich odtąd i jesteśmy ich przy
jaciółmi, choć tak bezmiernie są ubodzy i dulecy, — pisana jest 
ślicznym, przeczystym, naturalnym językiem. Ani jednej zadry, ani 
jednego fałszu, ani jednej blagi lub przesudy !... Warto przeczytać tę 
książkę. Warto dać ją do czytania, — zamiast bzdurslw i bajd —- 
dzieciom szczęśliwym lej ziemi, które nie przypuszczają, nie wiedzą, 
nie słyszały i nie widziały w najsmutniejszym śnie, jak tuż obok nich 
cierpią straszliwie rodzeni ich bracia i rodzone siostry"

Antoni Walawentier.



L e w a k  A d a m :  Zbiory Bibljoteki Rapperswilskiej. (Ka
talog rękopisów Bibljoteki Narodowej 1.). Hibljoteka Narodowa. 
Warszawa 1929. sir. I — XIX +  705.

Zbiory bibljoteki rapperswilskiej. które dziś są częścią Bibljoteki 
Narodowej w Warszawie, uważane być muszą za najważniejszy ośrodek 
badań nad dziejami emigracji i dziejów XIX w. O części ich zawartości 
informuje niniejsza część pierwsza katalogu, zawierająca spis żróde) 
do okresu przed powstaniem slycznioweiu w łącznej liczbie 1314 po- 
zyeyj, w których należytą orjentarję zapewnia bardzo obszerny (60- 
stronicowy), dokładny indeks osób, miejsc i rzeczy.

Wstęp napisany również przez Dr. Lewaka zaznajamia z dziejami 
założenia Bibljoteki i Muzeum Narodowego w Rapperswilu przez W ła
dysława hr. Platera, jednego z członków Wielkiej Emigracji. Zrąb 
główny zbiorów hibljolecznych i archiwalnych stanowią gromadzone 
przez Leonarda Chodźkę inalerjały, dotyczące dziejów Polski poroz- 
biorowej, Legjonów polskich na służbie włoskiej i francuskiej, Księ
stwa Warszawskiego, Królestwa Kongresowego i powstania listopado
wego, a uzupełniły je zczaseni dary cudzoziemców i emigrantów po 
r. 1863, oraz najrozmaitsze rękopisy i akta. nadsyłane przez liczne 
rodziny powstańcze. Katalog leż len musi znaleźć się w rękach knżdego 
badacza hislorji polskich porozhiorowyeh ruchów zbrojnych. Do hi- 
slorji gospodarczej mieści się tu nialerjał stosunkowo niewielki, ogra
niczą się do aktów prawnych dóbr prywatnych emigrantów powstanio
wych i ich rodzin, n także m. i. do spraw majątkowych dużej ilości 
familij tatarskich (nr. 49). Z lal 1787 — 8 pochodzi inwentarz dóbr 
duchownych rzymsko - katolickich w województwie kijowskiem (nr. 72). 
W  kilku zbiorowych pozycjach archiwalnych spotykamy liczne wiado
mości o gospodarce wojskowej, zwłaszcza obfitują w wykazy pensyj, 
żołdu, kwity aprowizaeyjne i furażowe akta Komisji Rządowej przy
chodów i rozchodów Skarbu z pocz. XIX w. i .  Ch.

I n w e n t a r z  b. W i I o ń s k i e g o A r c h i w u m  C e n 
t r a l n e g o .  Część I. Nr. 1 — 11.794. Wydane jako rękopis. 
Nakładem Archiwów Państwowych. Wilno 1929. sir. IV 442. 
(Wydawniclwa Archiwów Państwowych VI.).

Autorem inwentarza był b. kierownik Wileńskiego Archiwum Cen
tralnego I. .1. Sprugis, który druk jego zapoczątkował jeszcze w r. 1904. 
Jakkolwiek inwentarz ten uwzględnia zmiany dokonane w zawartości 
archiwum od czasu ogłoszenia pierwszego jego inwentarza, zestawio
nego w r. 1872 przez N. Horbaczewskiego, to jednak nie odzwierciedla 
również dzisiejszej zawartości archiwum, uszczuplonej przez władze ro
syjskie w czasie ewakuacji Wilna w r. 1915 i skutkiem przekazania 
ksiąg podlaskich Archiwum (iłówneiuu w Warszawie w r. 1920. Dla na
leżytej więc orjenlacji dołączono wykaz ksiąg brakujących obecnie 
w lej zawartości Archiwum Centralnego, tworzącego część integralną 
dzisiejszego Archiwum Państwowego w Wilnie.



Jak wiadomo, b. Archiwum Centralne utworzono w r. 1852 dla 
4 gubernij generał - gubernatorstwa wileńskiego i zespolono w niem 
zczasem poszczególne archiwa wileńskie i prowincjonalne z tego 
terenu, obdarzając przylem to archiwum przywilejem posiadania 
wszystkich akt trybunalskich.

Miasta Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny złożyły do lego archiwum 
wszystkie prawie swe archiwalja, również wcielono tu za czasów Mu- 
rawjewa archiwalja skasowanych klasztorów katolickich, przyłączono 
witebskie archiwum centralne, archiwalja zarządu dóbr państwowych, 
sądów grodzkich, ziemskich, podkomorskich i l. d. To leż te akta 
sądowe, lustracje, inwentarze i taryfy są niewyzyskaną kopalnią wia
domości do dziejów gospodarczych kresowych ośrodków miejskich, 
a to Wilna, Grodna, Lidy, Merecza, Wilejki, Otyki, Goniądza, Stonimia, 
tirańska, Wotkowyska, Kohrynia, Prużan i t. d., oraz stosunków wiej
skich całego okręgu. Ł. Ch.

G ę h a r o w i c z  M i e c z y s ł a w :  Katalog rękopisów Bi-
bljoteki im. Gwalberta Pawlikowskiego opracował ... Nadbitka 
z Rocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich I. III. Lwów 
1929. str. 159.

Zbiór obejmuje rękopisy od XIV do końca XIX w. o treści histo
rycznej, literackiej, bibliograficznej, biograficznej, historyczno • gospo
darczej, heraldycznej i numizmatycznej. Jako dzieło trzech generacyj 
Pawlikowskich (Gwalberta, Mieczysława i Jana Gwalberta) początkami 
swemi tkwi we Wiedniu, gdzie stwarzać go zaczęto w trzeciem dzie
siątku zeszłego wieku, następnie przeniesiono do Medyki i Lwowa, gdzie 
w r. 1848 uporządkowany został i zinwentaryzowany przez Henryka 
Schmilla i Ludwika Kubalę. Jest to zdaniem autora katalogu naj
skromniejsza część zbiorów medyckich, na której wybiła swe piętno 
przypadkowość, lecz wyczuć się leż daje pewna tendencja zbieracka do 
swojszczyzny, powodująca wyławianie z zagranicy wszystkiego, co 
miało jakikolwiek związek z Polską. Najcenniejszą jest grupa ręko
pisów XIV —  XVI w., Cracoviensia i Dantiscana, wśród nich rękopis 
z XVII w. obejmuje wilkierze gdańskie (nr. 198), a spraw ekonomicz
nych polsko - gdańskich tyczy z tegoż wieku pochodzący rękopis prze
chowywany w zbiorach pod numerem 199(4). Z XVIII w. znajduje się 
obliczenie pogłównego dla całego obszaru Rzeczypospolitej i zestawienie 
wartości grosza polskiego od 1250—  1717 r. (w rękopisie nr. 227). 
Z roku 1843 pochodzi traktat niemiecki o poddaństwie włościan gali
cyjskich (nr. 175). Nie obojętne leż mogą być dla historyka - ekono
misty kwity oryginalne i asygualy, dotyczące świadczeń nu rzecz 
inslylucyj duchownych z dóbr kulikowskich i zloczowskirh z lat 
1629— 1773.

Zbiory Pawlikowskich od r. 1921 przekazane zostały Zakładowi 
Narodowemu im. Ossolińskich i w jego obrębie tworzą całość samo
dzielną pod imieniem swego twórcy Gwalberta Pawlikowskiego. Ł. Ch.



K a r w a s i ń s k a  J a d w i g a :  Archiwa skarbowe koronne
i obojga narodów. Warszawa 1929, sir. 38 +  2 tabl. Roczniki Ko
misji Historycznej Tow. Nauk. Warszawskiego, t. I, zesz 2.

Cenna la praca przedstawia dzieje archiwum oraz archiwów, z któ
rych zbiory pochodzą, oraz stara się ustalić zawartość ich przez spo
rządzenie inwentarza idealnego, wykazującego stan rzeczywisty i braki.
A więc stwierdza, żc za dawnej Rzeczypospolitej istniało równocześnie 
kilka archiwów, a to: archiwum podskarbińskie krakowskie, archiwum 
skarbu kwarcianego, archiwum dóbr stołowych i archiwum komisji 
skarbu koronnego 1761 —  1794. Po r. 179."> zbiory polskie, znajdujące 
się w Warszawie pod zaborem pruskim, skupiono w archiwum b. ko
misji skarbu koronnego, czyli I. zw. archiwum skarbu polskiego, a w po
łowie w. XIX utworzono w warszawskiem archiwum ogólno - krajowem 
dział staropolski. Skutkiem przegrupowań, przenosin i podziałów, po
chodzenie archiwaljów zostało zatarte do niepoznania, prawie połowa 
zbiorów składa się z miscellaneów i z materjałów należących do róż
nych zespołów-. Obecnie pracuje autorki nad odtworzeniem zespołów 
dawniejszych. T. /,.

K r e j ć i k A d o 11 L. Prispevky k soupisu archis u \elikich 
stalku. Praga 1929, sir. 164.

„Przyczynki do opisu archiwów i registralur gospodarczych wiel
kiej własności w Czechosłowacji'1 obejmują opisy 60 archiwów w Cze
chach, 26 na Morawach, 6 na Śląsku, 20 na Słowarzyżnie i 2 na Rusi 
podkarpackiej, należących do wielkich majątków ziemskich, które 
przeszły na państwo lub uległy konfiskacie na rzecz państwa. Przepro- /
wadził je po większej części sam Dr. Krejćik, twórca i dyrektor Czesko- 
slowackiego państwowego Archiwum agrarnego, część mniejsza doko
nana została przez 3 urzędników tegoż Archiwum, a wyjątkowo przez 
innych sprawozdawców.

Opisy, ułożone w porządku alfabetycznym miejscowości, nie są 
jednolite, jedne są dokładniejsze, inne pobieżne, zawierają tylko infor
macje o składzie, sposobie przechowania i środkach pomocniczych, 
ułatwiających korzystanie Irepertorja i inwentarze). Zwracano wiele 
uwagi na dawne mapy gruntowe i leśne. Przeważają akta i rachunki 
z X V III i XIX wieku, ale nie brak i zabytków sięgających średnich 
wieków.

Wydawnictwo to, zaopatrzone w indeks imion i indeks rzeczy, na
suwa na myśl, że i w Polsce powinno się podjąć inwentaryzację archi- 
w-ów gospodarczych i lo jak najprędzej, oraz utworzyć podobne spe
cjalne archiwum, albo przynajmniej starać się w archiwach państwo
wych gromadzić piśmienne zabytki gospodarstwa rolnego.

Fr. Bujak.



IV. Stosankl wiejskie.

I. su r  E r n e s t :  Wstęp do ekonomiki gospodarstwa wiej
skiego. Pod kierunkiem prof. Fr. Bujaka przetłumaczył int roln. 
Jan C.urzytek. Lwów 1929, str. XI +  1 nlb. -j- 319 +  1 nlb.

Jest to książka, której przestudiowanie może oddać wiele korzyści 
historykowi, studiującemu hislorję rolnictwa i stosunków agrarnych. 
Dwa pierwsze rozdziały lej książki głównie interesuj!! historyka: 
1. Historyczny rozwój stosunków rolniczych przez E. Luura fslr. 1— 32) 
i 2. Rozwój rolnictwa na ziemiach polskich według l*'r. Bujnka fslr. 
33 — 531. Cenne st| one z tego powodu, bo dają krótki przegląd sto
sunków rolnych na Zuchodzie i w Polsce. Autorom chodziło głównie
0 podkreślenie głównych form i systemów gospodarki rolnej w roz
woju historycznym. A więc rozdział pierwszy dzieli się na następujące 
poddziały: Prehistorja, Celtowie, Rzym, Germanowie. Zwierzchnictwo 
frankońskie, Okres powstania dóbr ryceskich, niewolnego poddaństwa
1 zwiększenie ciężarów- chłopskich, Uwolnienie chłopów z poddaństwa,
Wiek XIX, Literatura historyczno - agrarna. Rozdział drugi zawiera: 
Czasy przedhistoryczne, Pierwsze wieki historyczne, Kolonizacja na 
prawie niemieckiem, Rozwój gospodarstwa folwarcznego i pańszczyzny. 
Upadek gospodarczy Polski, Rządy zaborcze, Uwłaszczenie włościan, 
Rozwój stosunków rolnych od uwłaszczenia do wojny światowej, Stan 
obecny, Nauka rolnictwu, Literatura. Z innych rozdziałów książki 
mogą jeszcze zainteresować historyka gospodarczego: trzeci p. I. Sy
stematyka i melodyka ekonomiki gospodarstwa wiejskiego, gdzie wy
mieniono leż ważniejszą obcą i polską literaturę ekonomiczną i ósmy 
p. I. Formy gospodarcze w rolnictwie, które dzielą się według stref 
gospodarczych handlu światowego. Są lam zatem omówione typy go
spodarcze stref: karawanowej, pastwiskowej, rolnej, plantacyjnej, prze
mysłowej, lokalnej i mieszkalnej. Ważny jest także bardzo przejrzysty 
zarys zasad rachunkowości rolniczej. S. I.

( i r a b s k i  W ł a d y s ł a w :  Historja wsi w Polsce. War
szawa 1929, str. 450 i IV.

T e n ż e  : Wieś polska na tle ewolucji dziejowej. Wstęp do
historji wsi w Polsce. Warszawa 1929, str. 24.

Historja wsi w Polsce jest właściwie wydauem w r. 1923 „Spo- 
łecznem gospodarstwem agrarnem w Polsce'*, które było opracowaniem 
wykładów polityki agrarnej, wygłoszonych na Uniwersytecie Warszaw
skim w r. 1921 i 1922. Część, poświęcona czasom przedrozbiorowym, 
oparta jest na literaturze przedmiotu, rzęść porozbiorowa jest prze- 
dewszyslkiem syntezą licznych oryginalnych badań autora nad hislorją 
wsi w Królestwie Kongresowem i nad problemami agrarnemi tej dziel
nicy, gdy rozwój w innych dzielnicuch przedstawiony jest oczywiście 
na podstawie literatury. Gtchokie znawstwo przedmiotu i szeroki ho
ryzont społeczno - polilyczns znakomitego autora sprawiają, że książka



p o zo s ta n ie  na /i iw s z c  Korina u w a g i  a o b ecn ie  jes t  n i e w ą tp l iw i e  n a j 

l e p s z y m  c a ło k s z ta ł te m  h is to r j i  wsi po lsk ie j .

Nie mniej intefesująra jest rozprawa: Wieś polska na tle ewolucji 
dziejowej, która jest krótkim zarysem historjozofji wsi naszej.

Narzuca się niemal samo przez się porównanie dzieła Wł. Grab
skiego z podobncm dziełem Aleksandra Świętochowskiego. Mimo zalet 
stylu i większej obfitości szczegółów — dzieło Świętochowskiego ustę
puje pracy Grabskiego pod względem rzeczowej, fachowej znajomości 
i syntetycznośri ujęcia przedmiotu. Fr. Bujak.

S w i ę l o c h o w s k i  A l e k s a n d e r :  Historja chłopów pol
skich w zarysie. T. 1. W Polsce niepodległej. T. 2. W Polsce pod
ległej. Lwów — Poznali 1925, sir. XV +  1 nlb. +  523 +  5 nlb., 
1928, sir. X 4 509 +  3 nlb

Z pomiędzy kilku oprncowań dziejów chłopów polskich, Historja 
chłopów polskich Świętochowskiego wybija się na pierwsze miejsce 
zarówno pod względem nakładu pracy, jak i objętości

Dzieli uulor swoja pracę nu dwie części według ogólnie przyjętych 
zasad, zaczerpniętych z historji politycznej Polski. Picrw-szcmu i dru
giemu łomowi poświęca on sporą, a prawic jednakową ilość stron, choć 
w pierwszym łomie omawia historję chłopów na przestrzeni długiego 
okresu czasu od X do drugiej połowy XVIII wieku, zaś w drugim od 
XVIII do początków XX wieku. Tłumaczyć to można z jednej strony 
zasobem materjałów, których autor utył jako podstawy swego opraco
wania a także wagą szczególniejszą, jaką mógł on przywiązywać do 
omówienia historji chłopów Polski podległej. Sam nie tłumaczy tego 
różnorodnego traktowania historji chłopów w obydwóch toinach. Za
uważyć również trzeba, że w tomie pierwszym mamy trzy, niewiążące 
się z sobą i wplecione w tok całości rozdziały, mające zobrazować 
główne momenty położenia chłopów w innych krajach europejskich 
dla tern lepszego uwydatnienia losów naszego ludu. Od tego założenia, 
słusznego w zasadzie, odstępuje autor w tomie drugim, gdzie ogranicza 
się do przedstawienia położenia chłopów w obrębie trzech zaborów. 
Choć zaznacza on w przedmowie, że unikał rozcinania dziejów na 
ściśle schronologizowane okresy i przytwierdzenia każdego zwrotu 
w rozwoju zdarzeń do jakiejś pojedynczej daty, to jednak w opisie od

') Hislorją chłopów w Polsce zajmowało się doląd kilku autorów. 
W. A. Maciejowski (Hislorją włościan, 1871) poświęca im pierwszy osobną 
pracę. Zkolci zajmuje się nimi W. Przyborowski iWtościanie u nas i gdzie
indziej, 1881). Naslępnie mamy o nich kilka nowszych prac mniejszych, jak:
K. Górzycki, Zarys historji chłopów w dawnej Polsce. 1902; .1. Nowakowski, 
Historja włościan w Polsce, 1922; A. Próchnik, Dzieje chłopów w Polsce, 
1922. Pozalem są książki o hislorji chłopów w Polsce, obejmujące bądżlo 
niniejszy okres c/usu. jak: A. Marytski - Łuszczewski, Historja włościan
w Polsce, 1910. bądżlo zacieśnione i chronologicznie i lerylorjalnie, jak: 
Kirkor - Kiedroniowa Z., Włościanie i ich sprawa w dobie organizacyjnej 
i konslylucyjnej Królestwa Polskiego. 1912.



pierwszej zasady dzielenia swej hislorji na okresy nuogół nie odstę
pował. Podział zaś przez niego stosowany jest przedewszystkiem uza
leżniony od przemian polityczno - ustrojowych Polski, polem dopiero 
gospodarczych. Pozostaje to zapewne w związku z szerokiem omówie
niem hislorji szlachty obok hislorji chłopów, które to omówienie 
hislorji szlachty zajmuje w pierwszym tomie ilościowo bodaj więcej 
miejsca niż omówienie hislorji chłopów.

Z założenia autora wynika już, że jego praca jest przedewszystkiem 
omówieniem poglądów literatury współczesnej o chłopach i szlachcie, 
poglądów zatem przeważnie indywidualnych, następnie jest omówie
niem naukowej literatury historycznej, opartej na materjałach źród
łowych, wkońcu dopiero opiera się ona bezpośrednio na źródłach, 
które zbiera autor dosyć przypadkowo, jednem słowem bez planu 
i ścisłego określenia ich wartości. Kiedy autor pyta w przedmowie, 
dlaczego świadectwa literackie nie mogą być podstawowem źródłem 
do badań nad położeniem chłopów w Polsce, można na to odpowiedzieć, 
że dlatego, bo oparcie się na nich daje opracowanie niewątpliwie war
tościowe, lecz cel swój osiąga ono tylko pośrednio i jest wyrazem 
opinji o położeniu chłopów często stronniczej, a w każdym razie nie 
wyrazem stanu faktycznego, jaki otrzymać możemy na podstawie badań 
aktów i dokumentów. Sprawa wartości dokumentów i aktów druko
wanych i niedrukowanych jest ustalona przez historyków i nie po
trzeba, sądzę, wdawać się w dyskusję nad ich przewagą w stosunku 
do świadectw literackich. Zresztą nawet w wybranej przez autora 
drodze mógł on do pewnego tylko stopnia oprzeć swoje opracowanie 
na współczesnych opowiadaniu świadectwach literackich t. zn. w cza
sach nowożytnych i nowoczesnych, zaś odnośnie <lo średniowiecza 
musiał korzystać z naukowej literatury historycznej, opartej zatem 
na dokumentach.

W  całości Historję chłopów czyta się z zainteresowaniem. Autor 
skoncentrował swoją uwagę na wydobycie faktów jaskrawych, ma
lujących położenie chłopów i stanowisko szlachty wobec nich. Tam 
przedewszystkiem ma to miejsce, gdzie opiera się on na współczesnych 
świadectwach literackich. Ciekawe te przykłady, jakie z nich za
czerpnął. nie przedstawiają jednak zawsze istotnego stanu rzeczy, 
rzucają jedynie światło na epokę, jednak jednostronne. Całkowicie zaś 
chybił on celu w trzech rozdziałach tomu I-cgo, gdzie mowa o poło
żeniu chłopów w ważniejszych krajach Europy. Bezkrytycznie idzie 
tu znowu za zdaniem starej, naukowej literatury historycznej, mimo, 
że ma do dyspozycji nowsze, lepsze opracowania.

Przechodząc do omówienia poszczególnych rozdziałów tomu 
I-szego, powiedzieć trzeba, że o wiele lepiej zrobiłby autor, gdyby roz
działy Il-gi, X-tv i XVII-ty połączył razem i dał je na wstępie, względnie 
na końcu lego tomu. Czytelnik miałby wtedy przed oczyma pewną, 
wiążącą się całość, bo autor byłby poprostu zmuszony w konsekwencji 
przyjętego założenia zdobyć się na nią, tok opisu położenia chłopów 
polskich zaś nie doznałby przerwy.



Zatrzymajmy się na chwilę przy tych rozdziałach, poświęconych 
położeniu chłopów zagranicą. W  rozdziale II-gim obejmuje autor okres 
feudalny, który, jak wiadomo, nie ma jednej dla wszystkich doty
czących krajów chronologji. Najwięcej miejsca poświęca on stosunkom 
chłopskim we Francji, a opiera się tu na dwóch pracach: M. A. Ley- 
marie (Hisl. des paysans, Paryż 1856) i K. Bonnemćre (Hist. des pay- 
sans, Paryż 1856). Polowa XIX wieku, to okres we Francji, kiedy po
wstawała tam literatura historyczna, dotycząca stanu trzeciego pod 
wpływem prądów rewolucyjnych, literatura tendencyjna. Autor sięga za
tem do lak starych książek, zamiast wziąć jakiekolwiek nowsze w tym 
względzie opracowanie, powiedzmy jednego z najpoważniejszych histo
ryków gospodarczych Francji prof. See'go (Les classes rurales et le 
rćgime domaniale en France au moyen flge, Paris 1901). Gdyby autor 
wziął sobie tę pracę za wzór swego opracowania, wypadłaby ona na- 
pewno lepiej. Innego także nabrałby on przekonania o położeniu chło
pów we Francji w omawianym okresie feudalnym i pofeudalnym na 
jej podstawie. Zamiast pikantnych historyjek, które nie przeczę, mogły 
mieć miejsce w rzeczywistości, dałby pogląd, odźwierciedlający rze
czywiste cechy lej ciekawej epoki w o wiele pełniejszej formie, a nic 
epizody sporadyczne. Wystąpiłby wledy wyraziściej okres poprawy po
łożenia chłopów, jaki lam daje się zauważyć od XI wieku, zostałyby 
wyszczególnione kalegorje chłopów o różnem położeniu spolecznem, 
zostałaby omówiona rola klasy „hospites“ , miast i przywilejów l. zw. 
,,affranchissemenls" w procesie poprawy lego położenia, obok omó
wienia ciężkiej ich doli. Położenie ludności wiejskiej we Francji śred
niowiecznej miało wiele podobieństwa do położenia ludności wiejskiej 
w Anglji, wyjąwszy koniec średniowiecza, kiedy w Anglji istniała stała 
tendencja poprawy. Trudno rozpisywać, się lu szczegółowo i wyka
zywać niewłaściwość przyjętego przez autora przedstawienia biegu 
wypadków. Rzuciłem jeden przykład dla ilustracji.

Przejdę obecnie do następnego rozdziału, w którym mowa o poło
żeniu chłopów zagranicą I. j X-go. I znowu weźmiemy pod uwagę, co 
znajdziemy lu o chłopach we FrancjU Poprzednio wymienieni auto- 
rowie służą lu znowu za podstawę. Autor odrazu wyciąga pojedyncze 
zdarzenia dręczenia poddanych dla ilustracji epoki. Znowu ta sama. 
co i poprzednio mylna droga do osiągnięcia celu. Aulor nie zdołał 
zatem zobrazować istotnego stanu rzeczy, nie przedstawił przejściu, 
jakie zaszło w położeniu chłopa w tym czasie dzięki zmianie jego sto
sunku do ziemi i do jej właściciela. Chłop przechodzi mianowicie od 
pańszczyzny do czynszu I. zn. „fermage i mćlayage". (H. See, Esąuise 
d'une hisl. ćconoiniąue et sociale de la France etc. Paryż 1929, sir. 203, 
poprzednie i następne). Autor zaś widzi w tym czasie we Francji tylko 
rabunki i znęcanie się nad chłopami.

Zkolei rozdział XVII omawia położenie chłopa zagranicą. Gdy 
znowu wglądnieiny w stosunki francuskie, zobaczymy, że autor przed
stawia straszny obraz nędzy chłopów, obdzieranych przez króla 
i możnowtndrów. See, wybitny znawca lej epoki, nie przeczy, że poło-



żenić chłopów w XVII, :i zwłaszcza w XVIII wieku pogorszyło się, lecz 
bynajmniej nie - sadownictwo pana, na które zwraca szczególniejszą 
uwagą autor, ciążyło w tym rzasie rhtopom przedewszystkiem. lecz 
rzynniki czysto gospodarcze na to złożyły się. Były to: dążność właści
cieli do powiększenia obszaru folwarcznego niejednokrotnie kosztem 
gruntów użytkowych wiejskich i wogóle do zwiększenia ciężarów pod- 
dańczych z powodu zwiększonego zapotrzebowania pieniędzy, a prze
dewszystkiem fiskalizm państwa, łącznic z wojnami i kontrybucjami 
(Esquise..., str. 224 i nast.h Tu autor mógł łatwo wziąć także za pod
stawę dobrą prarę prof. Rutkowskieg > o „Poddaństwie włościan 
w XVIII wieku w Polsce i w niektórych innych krajach Europy", 
Poznań 1921. (Pozn. Tow. Przyjariól Nauk. Prace Kom. Hist. T. Z. 3).

1'myślnie wydzieliliśmy rozdziały o położeniu chłopów zagranicą, 
bo powinny one być razem zestawione dla większej przejrzystości 
i lepszego zrozumienisi poruszonych tam kwestyj.

Obecnie przejdziemy do zaznajomienia się z hislorją chłopów 
w Polsce niepodległej. Poświęca im autor 24 rozdziały. Już z góry po
wiedzieć trzeba, że zawarta w nich hislorją chłopów jest mało przej
rzysta i zbyt często przerywana jest zbyt obszernem omawianiem poło
żenia i stanowiska szlachty. Następnie tok opowiadania jest zbyt jedno
stajny; autor nie stara sic wydobyć zjawisk, które zasługiwałyby, 
zwłaszcza z punktu widzenia historyka społeczno - gospodarczego, na 
podkreślenie i przeciwstawienie ich innym, roby doprowadziło do stwo
rzenia w historji chłopów pewnych okresów i uwydatniło lepiej płan 
pracy autora.

W  rozdziale I wymieniając kolejno poglądy uczonych na pierwo
ciny społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza na poglądy o pochodzeniu 
chłopów, dochodzi autor do konkluzji, że wszystkie te badania mają 
jeden punkt wspólny, a mianowicie uważają chłopów za żywioł pier
wotny, rodzimy, zaś co do szlachty, zdnnia są podzielone i do dziś nie
ustalone. Autor zapowiada zajęcie się tern zagadnieniem.

W  rozdziale III zajmuje się on organizacją społeczną plemion, 
z których później powstało państwo polskie. Mówi o rodach, jako 
pierwszej ich organizacji, o rozpadzie rodów i gospodarstw jednostko
wych, o wsiach rodowych i jednodworczych, o ich nazwach, o opolu 
i plemieniu. Tu zauważyć można, że wprawdzie korzysta tu autor 
z naukowej literatury historycznej, ale nie dosyć krytycznie, nie
słusznie n. p. daje w ustępie o tworzeniu się nazw wsi pierwszeństwo 
poglądom Piekosińskiego przed poglądami prof. Bujaka, gdy i chrono
logicznie są te ostatnie późniejsze i rzeczowo stoją wyżej. Nie kto inny, 
tylko właśnie prof. I-'r. Bujak IStudja nad osadnictwem Małopolski. 
Część 1. Kraków 1995) wykazał, że nazwy miejscowości dla hadań nad 
picrwolnem osadnictwem chrzęści jańskiem nie dają dostatecznie 
pewnej podstawy. Autor inówj o tern oslalniem stwierdzeniu, ale 
źródła nie cytuje (sir 441 Dobrze te sprawy zostały na podstawie 
literatury omówione przez Rutkowskiego (Zarys gospodarczych dziejów 
polskich w czasarli przedrozbiorowych. Pozuań 19231, skąd autor



mógł je również czerpać. Nie wystarczy bowiem takie n. p. twier
dzenie: że klasyfikacja nazw Piekosińskiego jest bardziej przekony
wująca, trzeba jeszcze uzasadnić, że nietylko formalnie, logicznie tak 
się wydaje, ale i w rzeczywistości tak jest.

W  rozdziale IV opowiada się autor za możliwością opanowania 
obszaru zasiedlonego przez plemiona słowiańsko - polskie przez Nor
manów i omawia to zagadnienie szczegółowiej. Przechodzi on następnie 
do kwestji rodowości u szlachty i ludu, do feudalizmu w Polsce i do 
przemiany pojęć własności i wolności. W  sprawie „hipotezy najazdu*) ** 
powiedzieć trzeba, że tak wygodnie, jak to autor czyni, załatwiać się 
z nią nie można. Nie można zatem przytoczyć kilku argumentów, po
twierdzających rzekomo tę hipotezę, a w sprawie argumentów prze
ciwnych, o wiele silniejszych, ograniczyć się do krótkiej tylko 
wzmianki. Wyprowadzanie wniosku na takiej podstawie jest nietylko 
mylne, lecz nie oddaje nadto rzeczywistego stanu bada# nad tern 
ważnem zagadnieniem Opierając się na jednostronnie poprzednio 
przytoczonych głosach literatury o niezupełnem prawie własności 
u możnych, przyjąwszy że książę byt właścicielem pełnym i panem 
całej przestrzeni kraju, co dotąd stwierdzone nie zostało (Zarys..., 
itr. 4 —  5 i 36 — 37), autor przyznaje, że to jest cechą rozpoznawczą 
feudalizmu polskiego. Oczywiście znowu nie cytuje podstawowej 
w tej sprawie pracy Handelsmana (Z metodyki badań feudalizmu, 
Warszawa 1917) ').

Przechodzi autor zkolei do omówienia warstw ludowych w Polsce 
średniowiecznej (Rozdział V). Tu trzeba było koniecznie dodać, że 
chodzi o epokę do kolonizacji na prawie niemieckiem. Rzeczywiście 
bowiem zajmuje się tu tylko tą epoką i przytacza liczne głosy literatury 
na temat kategoryj ludności wiejskiej, a opierając się na Księdze 
Henrykowskiej i na literaturze omawiającej ją, przychodzi do wniosku, 
że chłopi w tym czasie nie posiadali ziemi tytułem własności zupełnej 
i bezwarunkowej, gdy zaś takie przypadki zdarzały się, uważać je na
leży za sporadyczne i przypadkowe.

W  rozdziale VI daje autor krótki przegląd powinności poddanych 
t. j. publicznych i prywatnych. W  rozdziale VII przechodzi on do 
omówienia kolonizacji na prawie niemieckiem. Zwraca on tu uwagę 
nn powinności, na samorząd gminny i sądownictwo, zestawia kilku 
autorów, którzy oceniają wartość społeczną tego osadnictwa. Potem 
wspomina o kolonizacji wołoskiej i organizacji bartniczej. W  całości 
tego rozdziału omawia on zatem pewne tylko strony problemu, nie 
przedstawia, jaki wpływ wywarła kolonizacja na położenie prawne 
chłopa, na jego stosunek do ziemi i puna.jNa jakiej podstawie autor 
odnajduje podobieństwo między organizacją bartniczą a osadnictwem 
na prawic niemieckiem, trudno orzec, można tylko z tego jego stwier
dzenia wnioskować, że istoty kolonizacji nie zrozumiał. Szkoda zaś,

*) Nic nógt uiieć w reki: ciekawej aa leli lemat rozprawy R. Gródec
kiego p. I. ..Zagadnienie Irndulmini w Polsce" (Przegląd Współczesny 1930)



że w sprawie organizacji barltticzej nie wykorzysta! autor danych 
z K. Potkańskiego (Pisma pośmiertne, I. I. 1922), gdzie o tern m owa1). 
Na uwarstwienie ludności wiejskiej kolonizacja niemiecka wywarła 
wpływ niewątpliwy, lecz autor o tern nie mówi, choć dobrze byłoby, 
gdyby nawiązał on tym sposobem do uwarstwienia ludności wiejskiej 
w epoce przed kolonizacją.

W  rozdziale V III zajmuje się autor sądownictwem dla chłopów, 
omawia on tu głównie rolą immunitetu i wpływ jego na sądownictwo. 
Szkoda, te autor sprawy immunitetu nie połączył z kolonizacją na 
prawie niemieckiem; znalazłby znowu do lego dane w odpowiednich 
przedmiotowi pracach K. Tymienieckiego. Położenie chłopa przy końcu 
wieków średnich, przedstawione przez autora, odbiega od naogół 
przyjętych poglądów. Położenie to było, według jego sądu, o wiele 
gorsze, niż je znamy i literatury tym sprawom poświęconej. Należy 
III wspomnieć, że ciekawie len problem ujmuje prof. Bujak w roz
prawie p. I. Mowa Jana z Ludziska do króla Kazimierza J. z roku 
1447 i zagadnienie niewoli w Polsce ówczesnej, która to ma swój 
istotny związek z inną o wiele wcześniejszą pracą lego autora, cyto
waną w omawianym tomie I-szym Hislorji chłopów, p. I. Z dziejów 
wsi polskiej (Studja hisl. ku czci ProL W. Zakrzewskiego, Kraków 
1908). Widać stąd, że czeka historyków społeczno - gospodarczych 
duże zadanie w tym względzie, a mianowicie, właściwa ocena roli 
kolonizacji na prawie niemieckiem i rzucenie pomostu poprzez okres 
je j trwania od okresu przed nią do okresu po niej.

W rozdziale IX autor omawia położenie chłopów od Kazimierza W. 
do Kazimierza Jagiellończyka. W  układzie koszyckim znajduje on po
czątek ujarzmienia chłopa, a od końca XIV wieku wzmożony pęd 
szlachty do tworzenia gospodarstw folwarcznych kosztem gruntów 
chłopskich, drobnodzierżawnych. Z lego okresu datują się też pierwsze 
postanowienia prawne w sprawie zbiegłych poddanych. Uważa on 
szlachtę już w XV wieku za małych monarchów prawie niepodległych 
państewek t. zn. ich włości. Oczywiście, że te wywody pozostają w nie
zgodzie z nowszą naszą naukową literaturą historyczną. Gdyby autor 
.stwierdził istnienie większej ilości folwarków w zakreślonym przez 
niego czasie obok gruntów poddanych, dzierżawnych i pańszczyźnia
nych, jako rezultat gospodnrki wieków poprzednich, utrzymującej się 
nadal mimo działania kolonizacji w kierunku tworzenia gospodarstw 
czynszowych, byłby zagadnienie we wlaściwem świetle przedstawił, 
lecz tego nie uczynił, a swojem dowodzeniem dal raczej wyraz po
glądowi, że ich przedtem i w okresie największego działania kolonizacji 
nie było, alho było ich bardzo mało. Sprawę zaś wzmożonego pędu do 
tworzenia folwarków omawia znowu niżej, co warto zestawić razem 
dla wykazania niezgodnością

'l Nie mógł on oczywiście korzystać z pracy nowszej o lej kweslji A. 
Wojtowicza iObelść, obelnicy i prawo obelne, Warszawa 1930).



W  rozdziale XI znajdujemy dalszy ciąg omówionego wyżej przez 
autora procesu pogarszania się położenia poddanych. Dłużej zatrzy
muje się on nad statutem piotrkowskim z 1496, który słusznie uważa 
jako przełomowy w historji chłopów polskich, gdyż wtedy nastąpiło 
przytwierdzenie ich do gleby.

Autor mówi zkolei o szybkiej przemianie gospodarstw chłopskich 
na folwarczne, który to proces miał, według jego sądu, miejsce w XVI 
wieku. Tu słusznie stwierdza zwiększenie się liczby folwarków, jednak 
prpblem ujmuje znowu mylnie, kiedy twierdzi, że pan powiększał 
w tym czasie swój folwark, względnie tworzył nowy najczęściej 
kosztem gruntów chłopskich, których poprostu z ich dzierżaw wypę
dzał. Tymczasem wtedy fakty podobne raczej należały do rzadkości, 
a częste były ustawy, wydawane przeciw zbiegostwu. Pan miał jeszcze 
dość ziemi niezajętej dla rozszerzenia obszaru folwarcznego, względnie 
dła założenia nowego folwarku, zresztą ułatwiał mu to zadanie skup 
sołectw. Szkoda, że autor nie wspomina ani słowem o pustkach, które 
spotykamy w XVI wieku i to nie na wschodnich obszarach Rzeczpo
spolitej, ale na zachodnich, ich kosztem bowiem rósł często folwark 
(zob. pracę podpisanego, Stosunki społeczno - gosp. w dobrach biskup
stwa włocławskiego w początkach XVI w., Lwów 1927).

Nie można się także zgodzić na jego inne twierdzenie, że w XVI 
wieku zaginęły już prawie czyste typy gatunków chłopstwa i powstały 
mieszańce mniej lub więcej ujednostajnione w swych prawach bardzo 
małych i w swych obowiązkach bardzo wielkich. Tymczasem zgodzić 
się trzeba, że kategorje te nadal istniały tak z punktu widzenia oso
bistego stosunku chłopa do pana, jak z punktu widzenia materjalnego 
jego położenia. Obok poddanego pańszczyźnianego istniał chłop czyn
szowy, były kategorje poddanych jak: dzierżyciele łanów czynszowych 
względnie pańszczyźnianych, dalej pól - łanów, ćwierć - łanów tego ro
dzaju, zagrodnicy i chałupnicy, istniała ludność, trudniąca się prze
mysłem wiejskim, niejednokrotnie coprawda ubocznie, ale także i za
wodowo. Autor znalazłby o tern wiele wiadomości w nowszych publi
kacjach z dziedziny historji społeczno - gospodarczej, gdyby tylko ze
chciał dać im pierwszeństwo przed starszą tego rodzaju literaturą.

W  rozdziale X II omawia on sądownictwo nad chłopem w XVI w., 
w ustępie o sądach referendarskich korzysta słusznie z prac Bara
nowskiego, potem opowiada nam o przypadkach znęcania się szlachty 
nad poddanymi, którzy udawali się do sądów, by ich brały w opiekę 
przed nimi, wkońcu zastanawia się on nad kwestją, czy szlachcic 
miał prawo życia i śmierci nad swymi poddanymi i dochodzi do 
wniosku, że sądownictwo patrymonjalne, w pełni stosowane, upraw
niało go do tego w całości.

Zkolei mówi autor o dogmatach szlacheckich XVI wieku w spra
wie chłopskiej i przytacza zdania pisarzy z tego okresu o chłopach. 
Omówiwszy następnie egoizm szlachecki w XVII wieku, przechodzi 
do sprawy pogarszania się stałego doli chłopa dzięki rozwojowi fol
warków i podnoszeniu pańszczyzny z jednej strony, a łamaniu umów



i nadużywaniu sądownictwa z drugiej. Obrona chłopów w lilcraturze 
XVII wieku i stanowisko Janu Kazimierza w sprawie chłopskiej skła
dają się na kolejny rozdział, po którym umawia autor udział chłopów 
w wojsku i obronie kraju, począwszy od SI. Batorego do wojen szwedz
kich na podstawie małej rozprawki A. Szymanowskiego (Przegląd Po
znański 1818. III). Osobny rozdział poświęcony jest znowu obrazowi 
upadku Polski w XVIII wieku. Polem |R. XIX) autor wraca do sprawy 
stanowiska chłopa na początku XVIII wieku i jego stosunku do pana 
w tym czasie, co jest właściwie kontynuacją rozdziałów XII i XIII. 
Te wszystkie zagadnienia porusza autor w rozdziałach od X III —  XfX.

Rozdział XX poświęcony jest emigracji chłopskiej na kresy i jego 
doli w nowych stronach. Szkoda, że problemu zbiegoslwa chłopów nie 
omawia aulor szerzej już w rozdziałach, poświęconych jego położeniu 
począwszy od XVI wieku, lecz ogranicza się do wymienienia ustaw 
o zbiegoslwie. Rozdział następny jest kontynuacją poprzedniego, 
a omawia w nim autor nieco dłużej suplikę tarczyńską, choć swego 
sądu w jej sprawie nic podaje. Poświęcił on lulaj sporo miejsca roli 
Żydów na wsi, ich stosunkowi do pana i chłopa. Do głosów literatury 
w sprawie niedoli chłopa, które w XVIII wieku podniosły do najwyż
szego łonu oskarżenia ciemięzców i obronę ich ofiar, powraca aulor 
znowu w rozdziale XXII.

Rozdział XXIII omawia na wstępie owe poruszane już przez autora 
w poprzednich rozdziałach państewka szlacheckie w państwie i prze
chodzi do pierwszych reform prywatnych, mających na celu poprawę 
doli chłopskiej. Przedstawia on lę sprawę szczegółowiej, w takim po
rządku, jaki znajdujemy u Rutkowskiego (Zarys gosp. dziejów Polski), 
choć go nie cytuje, podajac inną lilerilurę. Rozdział XXIV przed
stawia rolę państwa wobec sprawy chłopskiej w drugiej połowie XVIII 
wieku. Dalszy lok działania puhlirystyki w sprawie chłopskiej w XVIII 
wieku omawia autor w rozdziale następnym, szkoda zatem, że nie po- 
łączył go z rozdziałem XXII.

Rozdział XXVI kreśli stosunek sejmu czteroletniego i konstytucji 
•I. maja do sprawy chłopskiej i cofnięcie nieznacznych zresztą zdo
byczy, jakie wówczas chłopi uzyskali przez Targow ic^  Rozdział XXVII 
zajmuje się stanowiskiem Kościuszki wobec sprawy rhlopskiej, omawia 
Uniwersał połaniecki i jego wpływ na udział chłopów w walce z za
borcami i charakteryzuje go trafnie, mówiąc, żc dawał chłopom 
maksimum lego, na co najhardziej postępowe kola szlachty pozwalały, 
ale minimum lego, czego dobro narodu wymagało.

Na tym rozdziale kończy autor toin pierwszy swej Hislorji chło
pów. Jak już wynika z powyższego omówienia, części lego tomu, obej
mujące czasy od XVII wieku począwszy, są coraz lepiej opracowywane. 
Aulor czuje się tu coraz pewniejszym w wypowiadaniu sądów i opo
wiadanie jego bardziej wiąże się z sobą, chor. jak zauważyłem we 
wslępie, inówi on tu przedewszystkiem o poglądach na lemat położenia 
chłopów.



Tom drugi poświęcony jest Hislorji chłopów w Polsce podległej 
Przedstawia się on o wiele lepiej niż tom pierwszy, lak pod względem 
metody, jak pod względem treści. Z punktu widzenia metody nale
żałoby autorowi uczynić zarzut, że sprawę chłopską w poszczególnych 
trzech zaborach Irakluje nierównomiernie szczegółowo. Zajmuje się 
on w tym drugim łomie dwoma przedewszystkiem sprawami, I. j. 
uwłaszczeniem włościan i ich położeniem społeczno - gospodarczem po 
uwłaszczeniu, omawiając te sprawy w 16-tu rozdziałach. Dodaje na 
“końcu ustęp o rozmieszczeniu etnograficznem ludu polskiego, bibłjo- 
grafję pism nie wymienionych lub nie uwzględnionych w książce i cza
sopisma ludowe.

Po krótkiej przedmowie przechodzi on do omówienia hislorji 
uwłaszczenin chłopów w zaborze auslrjackim, co przedstawia w roz
działach od I —  111. W  rozdziale IV załatwia się ze sprawą uwłaszcze
niową w zaborze pruskim. Rozdział V poświęca położeniu chłopa 
w Księstwie Warszawskiem. W  rozdziałach od VI —  X zajmuje się 
sprawą uwłaszczenia w zaborze rosyjskim. Od XI —  XV rozdziału 
mamy omówioną działalność oświatową na wsi, zmierzającą do pod
niesienia kultury umysłowej i materjalnej chłopa. Kończy rozdział 
ostatni krótkim ustępem o ludzie w literaturze XIX w ie k u j

W  zakończeniu slwierdzu autor, że niedola chłopów w Polsce 
nie była wynikiem okrucieństwa szlachty, ale jej niedołęstwa i ubóstwa 
gospodarczego. Nie z w raca on natomiast dostatecznej uwagi na rolę 
władzy królewskiej w tej sprawie. Brak inicjatywy ze strony królów 
polskich, poza nielicznemi wyjątkami w kierunku poprawy bytu chłopa 
i aprobata z ich strony postępowania szlachty w stosunku do chłopów 
były jedną z głównych przyczyn ich ciężkiej doli. Słaba i ograniczona 
władza królów polskich nie tłumaczy ich braku zainteresowania się 
sprawą chłopską, bo n. p. we Francji w okresie feudalnym władza kró
lewska byłu znikoma wobec potęgi feudałów, a jednak umieli oni 
wzmocnić ją właśnie, opierając się na stanie trzecim t. j. mieszczanach, 
a pośrednio i chłopach, dla których okres ich wałki z feudalami
0 wzmocnienie władzy królewskiej był zarazem okresem poprawy bytu. 
Również w Polsce widzimy, że, którykolwiek z królów opiekuje się 
chłopami, jest 011 w niezgodzie z inożnowładranii świeckimi i duchow
nymi lub zwalcza ich samowolę. Weźmy dla przykładu Kazimierza W.'
1 Sl. Batorego, a zestawmy ich poczynania w sprawie chłopskiej 
z obietnicami nigdy niedotrzymanemi króla Jana Kazimierza.

Kończymy uwagą, że autor nagromadził niewątpliwie w Hislorji 
chłopów w Polsce niepodległej olbrzymią ilość literatury i powyciągał 
z niej interesujące opinje o chłopach, lecz obecnie trzebaby drugiej 
prury, klóruby wiadomości stamtąd zaczerpnięte, uzupełniła źródłami 
względnie historyczną literaturą naukową z zastosowaniem całego apa
ratu krytycznej metody historycznej. W  Hislorji chłopów Polski pod
ległej autor umiejętniej korzystał z literatury i miał większe krytyczne 
zrozumienie dla jej wartości, jak to widać z wyboru, który tam zasto
sował. S te fa n  In g lo t .



Ł o w n i a  ń sk i  H e n r y k :  Przyczynki do kwestji najstar
szych kształtów wsi litewskiej. Wilno 1930, str. 44. Odbitka z Ate
neum Wileńskiego, r. 6 . Wilno 1929.

Z okazji badań nad społeczeństwem litewskiem w X III wieku 
zastanawia się autor nad pierwotnemi kształtami wsi litewskiej. Tak 
powstała niniejsza rozprawa, której metodę jako historyczno - geogra
ficzną określić można.

Ustala nulor zasadnicze typy wsi i znajduje na ziemiach Litwy 
etnograficznej: 1. Wieś samotniczą, 2. Wieś jądrową, 3. Przysiółek, 
który dzieli na: a) bezładny, b) ulicowy, 4. Ulicówkę, gdzie znowu roz
różnia trzy zasadnicze jej rodzaje: a) ulicówkę pierwiastkową, b) rzę
dową, c) nieregularną, 5. Wieś bezładną (wielodrożnica). Widzimy tu, 
że obok nazw używanych dotąd przy klasyfikacji kształtów wsi wpro
wadza autor nowe terminy.

Po ogólnym przeglądzie typów wsi pruskiej i łotewskiej, prze
chodzi autor do scharakteryzowania wsi litewskiej po pomiarze włócz- 
nej, następnie wraca do zagadnienia tematem zakreślonego.

Przychodzi autor do wniosku, że najstarszym typem wsi litewskiej 
były osiedla samotnicze, z biegiem czasu z lekka przetkane niewiel- 
kiemi przysiółkami, wyrastającemi z samotni. Grupy przysiółków 
z samotniami przybierały prawdopodobnie postać wsi jądrowej, jednak 
w usposobieniu ludności Ikwila tendencja do budowania odosobnionych 
siedzib. Tylko w stronach narażonych na niebezpieczeństwo zewnętrz
nych napadów rozwija się osadnictwo, skupione we wsiach ufortyfi
kowanych. 5. I.

G r ó d e c k i  R o m a n :  Zagadnienie feudalizmu w Polsce.
Odbitka z „Przeglądu Współczesnego“ , Nr. 93, styczeń. Kraków 
1930, str. 20.

Przybywa nowy, interesujący artykuł na temat feudalizmu w Pol
sce, który to problem w różnych pracach ubocznie traktowany, dotąd 
jedynie przez prof. Handelsmana został szczegółowiej opracowany. 
Prof. Gródecki zastanawia się nad tem, czy ustrój feudalny istniał 
w Polsce równocześnie z okresem jego panowania na Zachodzie, czy 
nie. Po uwagach metodycznych, dotyczących badań lego problemu 
w Polsce i po polemice z Handelsmanem, autor dochodzi do wniosku, 
że Polska ani nic wytworzyła feudalizmu n siebie samoistnie, ani nie 
zaszczepiła go z Zachodu w jego pełnej formie, lecz zastosowała tu 
pewien ekleklyryzm, wybielając z ustroju feudalnego tylko to, co 
istotnie odpowiadało jej potrzebom i tylko w tym stopniu, w jakim to 
było celowe. System lenny, pierwsza rozpoznawcza cecha feudalizmu, 
nie znalazł w Polsce prawie zupełnie zastosowania; były tylko próby 
z zewnątrz, celem narzucenia go Polsce i były próby wewnątrz, celem 
zaszczepienia go w naszych stosunkach. Zanik pojęcia własności ziemi, 
druga rozpoznawcza cecha feudalizmu, w Polsce nie miał zastosowania. 
Zarówno szlachta, jak i duchowieństwo posiada swe majątki ziemskie



pełnem prawem własności, jedynie (ylko stosunek chłopa do ziemi 
ma ten charakter, jaki właściwy jest feudalizmowi. 5. 7.

M a n t e u f f e l  T a d e u s z :  Geneza feudalizmu. Pamięt
nik V Powszechnego Zjazdu Historyków w Warszawie 1930 Na
kładem Pol. Tow. Hist.. Lwów 1930, I sir. 28 — 44.

Rozpatrując szczegółowo istotę feudalizmu, twierdzi autor, te istotą 
jego było kurczenie się suwerenności królewskiej, a ten nowy 
ustrój został usankcjonowany przez władzę królewską drogą stworzenia 
takiej koncepcji prawnej, która potrafiła ująć zwykłą uzurpację w ramy 
legalizmu. To dokonało się w okresie zmiany dynastji we Francji na 
przełomie IX i X w. Wówczas zrodziła się ta nowa koncepcja prawna, 
a z nią feudalizm. A. G.

K o z i e r o w s k i  S t a n i s ł a w :  Pierwotne osiedlenie po
granicza wielkopolsko - śląskiego między Obrą i Odrą a Wartą 
i Bobrem w świetle nazw geograficznych. Slavia Occidentalis, t. 7. 
Poznań 1928, str. 172 — 329, I. 8 . tamże 1929, str. 231— 391.

Po określeniu granic obszaru, który ma być przedmiotem badań, 
autor omawia, jakie ludy zamieszkiwały te okolice, wylicza kasztełanje, 
grody i miejsca warowne, będące na tern terytorjum. Dalej rozpatruje 
sieć wodną (rzeki, strugi, jeziora, stawy, tonie jeziorne, rzeczne, jary), 
rozmaite właściwości kraju, nazwy miejscowe w związku z imionami 
Indzi i t. p.

Na podstawie tych nazw buduje sąd, te omawiane okolice w nie
znanych bliiej czasach stanowiły zwartą całość terytorjalno - polityczną. 
Polanie osiedliwszy się na tern terytorjum posuwali się w kierunku 
wschodnio - zachodnim, a także północno - południowym t. j. z Wielko
polski na Śląsk. O ile chodzi o granicę języka polskiego i dołnołużye- 
kiego nad Dobrem, to prawe pobrzete Bobra od ujścia pod Krosnem 
w górę ku Źeganiu było polskie. A. G.

W a r ę ż a k  J a n :  Rozwój uposażenia arcybiskupslwa gnie
źnieńskiego w średniowieczu z uwzględnieniem stosunków gospo
darczych XIV i XV w. Lwów 1929, str. IV +  157 +  3 nlb., z mapą. 
Badania z dziejów społecznych i gospodarczych pod redakcją 
Prof. Fr. Bujaka. Nr. 5.

Część pierwsza pracy jest poświęcona rozwojowi uposażenia arcy
biskupslwa gnieźnieńskiego w 1. 1136 — 1512, opracowanemu na pod
stawie bulli papieskiej z 11.16 r , przywilejów Kazimierza Wielkiego 
i ks. mazowieckiego Ziemowita, wreszcie ,.Visilaliones bonorum archie- 
piscopalus necnon c.ipiluli Gnesnensis“ z 1512 r. Wzrost posiadłości 
arcybiskupich przedstawia autor wedle czterech okresów chronolo
gicznych (do r. 11.16, 1314, 1375, 1512), oraz według 10 kompleksów,

14Roczniki gpoł i foop- I-



w jakie dobra le były grupowane ze względów administracyjnych. 
Przy końcu pracy jest umieszczony wykaz posiadłości, składających 
się na uposażenie arcybiskupstwa między 1136 r. a 1512 oraz mapa
0 podzialce 1 : 1,200.000.

Część druga pracy omawia stosunki gospodarcze w XIV i XV w. 
w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, a więc kolonizację na 
prawie niemieckiem, ciężary ludności wiejskiej, położenie sołtysów,
1 kończy się próbą obliczenia ciężarów kmiecia jednołanowego i rocz
nych dochodów, wpływających do skarbu arcybiskupiego w srebrze. Za
gadnienia tu poruszane, są poparte obfilemi tablicami statystycznemi. 
Ruch kolonizacyjny na prawie niemieckiem był bardzo silny, objął 
on w omawianym okresie 78'7°/o ogólnego stanu posiadania. Koloni
zacja miała charakter rodzimy. Prawo niemieckie ulegało wpływowi 
prawa rodzimego, powodując powstanie mieszaniny obu tych praw. 
Głównym ciężarem ludności wiejskiej byty robocizny wartość innych 
świadczeń wynosiła w poi. XIV w. 41-7 —  44-12 gr. w gospodarstwie 
jednolanowem. Ilość- folwarków od połowy XIV w. nie zwiększyła się 
wcale. Dochód roczny arcybiskupa wynosił obok robocizn po r. 1378 
242-5 —  266-2 kg. srebra, zaś w początkach XVI w. 386 —  399 kg.

S t . H .

T y m i e n i e c k i  K a z i m i e r z :  Kmieć wielkopolski w za
piskach sądowych średniowiecznych. (Odbitka ze Sprawozdań 
Pozn. Tow. Przyj. Nauk , nr. 3 za 1929 r. i nr. 1 ża r. 1930). 
Poznań 1930. sir. 32.

Autor na podstawie zapisek sądowych wszystkich powiatów W iel
kopolski właściwej aż po rok 1475, przedstawin stanowisko społeczne 
i gospodarcze kmiecia, a więc jego uposażenie i ciężary, wolność oso
bistą i prawo do ziemi, oraz sądowniclw-o

Włóka, jednostka miernicza, jest jednocześnie zasadniczą jed
nostką gospodarczą kmiecia, aczkolwiek również spotykamy pólwló- 
kowe gospodarstwa, oraz wieśniaków małorolnych czyli zagrodników. 
Kmiecie posiadali poza tern prawo korzystania z użytków wiejskich, 
a mianowicie pnslwiskowych i leśnych. Zależność kmiecia od pana 
gruntu wyrażała się w posiadaniu ziemi pańskiej, zabudownń, oraz 
w otrzymywaniu pomocy czyli załogi. Całkowitą własność kmiecia 
stanowił jego inwentarz żywy i martwy, dochodzący do wartości 20. 
a nawet 50 grzywien. To leż kmiecie występują niekiedy jako wierzy
ciele szlachty, a udział ich w jarmarkach w pobliskiem mieście, 
a nawet czasami w handlu zagranicznym i sprowadzaniu monety fał
szywej ze Śląska, świadczy o dużej niezależności ich w życiu codzien- 
nem. Najważniejszem świadczeniem kmieci na rzecz pana byl czynsz 
pieniężny zwany płatem, w stosunku 1 grzywna do 10, jaką to wartość 
posiadał przeciętnie lan, dnniny zaś w naturze miały tylko znaczenie 
dodalkow-e.



Ogól zobowiązań Kmiecia wobec pana nosił najczęściej nazwę 
„układu ziemskiego", który nie krępował wolności osobistej kmiecia, 
a tylko określał zobowiązania jego, wynikające z faktu uiytkowania 
pańskiej ziemi i budynków. Powody ucieczki kmieci, mimo ich oso
bistej wolności, tłumaczy autor niewypełnieniem przez nich zobowiązań, 
czyli prawizn wobec pana. Kmieć w XV w., posiadając wolność, rtie 
był właścicielem ziemi, a określenie „bene possessionati" odnosi się 
tylko do posiadanego inwentarza i dobytku. Brakowi kmieci starano 
się zaradzić przez ich stabilizację, do czego służyło t. zw. „prawo 1>> 
kupne", na podstawie którego mógł kmieć dziedziczyć, a nawet sprzęt 
dać za zgodą pana posiadaną tein prawem ziemię, młyny czy sołectwa. 
Spotyka się jednak przymus sprzedały przez kmieci objektów, po
siadanych prawem zakupnem. Kmiecie posiadali ziemię również pra
wem zastawu i w tym wypadku kmieć był wolny od wszelkich opłat na 
rzecz pana, aż do chwili otrzymania sumy zastawnej. Trudniejszem na
tomiast było osiągnięcie pełnego prawa własności przez kmiecia. 
Według autora, nazwa kmieć, nie była stanowem odcięciem od prawa 
własności, a tylko była związana z określonemi warunkami gospodar
czo - społecznemi Islr. 171. nie wyjaśnia jednak, co się dzieje ze szlach
cicem, siedzącym na włóce „obyczajem kmiecem" (sir. 11).

Dla charakterystyki stanowej kmieci doniosłe znaczenie posiada 
ich zależność sądowa.. Kmieć mógł wybierać sąd, ziemski względnie 
grodzki czy wiejski, gdzie występował samodzielnie i podlegał zwykłym 
normom postępowania sądowego. Dopiero około połowy XV w. spotkać 
się można z usiłowaniem rozgraniczenia ich kompetencji. Omawiając 
sądownictwo wiejskie, rozróżnia autor trzy odrębne typy organizacyjne 
o nieokreślonych ściśle kompetencjach. SI P.

A r n o l d  S t a n i s ł a w :  Z dziejów społecznych Polski
średniowiecznej. (,,Ascriplicii“ i ich geneza). Księga pamiątkowa 
ku uczczeniu dwudzieslopięciolelniej działalności naukowej prof. 
Marcelego Handelsmana. wydana staraniem i nakładem uczniów. 
Warszawa 1929, słr. 37 —  50.

W historycznej literaturze polskiej ustalił się pogląd, że 
„M o ig lic ii ' wczesnego średniowiecza byli ludnością niewolną. Temu 
poglądowi hołdowali m. i. R. Hubę, S. Smolka, M. Dobrzyński, Kr. Pie- 
kosiński, A. Malw ki. A. Szelągowski. W  ostatnich czasach zajął inne 
stanowisko w tym paaadfniocie R. Gródecki, wyrażając pogląd, że 
„ascripticii" to była lurtMńć poprzednio wolna „przypisann" wolą 
panującego do dóbr „nadanych" instytucjom kościelnym lub rodońt 
rycerskim. Tak samo K. Tymieniecki jest zdania, że „ascripticii" byli 
tylko ograniczeni w prawie swobodnego przenoszenia się z jednego 
miejsca na drugie, ale fakt ten nie iniał nic wspólnego z dawną nie
wolą osobistą.

Poglądy wspomnianych dwóch uczonych nie zostały bliżej rozwi
nięte, wobec lego autor stawia sobie za cel podtrzymać len nowy



p og ląd  i w y ja ś n ić  g en ezę  le j  w a rs tw y  s p o łe c zn e j na p o d s ta w ie  s zc zc  
g ó to w e j in te rp re ta c ji w z m ia n e k  ź r ó d ło w y c h  X I I  w .

P r z e p r o w a d z iw s z y  a n a liz ę  k ilk u  za p is e k  k o d e k s ó w  d y p lo m a ty c z 

n ych , d o ty c zą c y c h  a s c r y p ly c jó w ,  d o c h o d z i a u to r  d o  w n io s k ó w : ż e  b y ła  

to  lu d n ość  p ie rw o tn ie  w o ln a , z  c za sem  o d d a n a , w  sen s ie  p ra w n o  - p u 

b lic zn y m , w sk u tek  za d łu żen ia  się, c z y  in n ych  p r z y c z y n  p od  z w ie r z c h 

n ic tw o  in s ty lu c y j k o ś c ie ln y c h , lu b  m a gn a ta  ś w ie c k ie g o .  W  le n  sp o sób  

u tra c iła  on a  sw o b o d ę  ru ch ó w , tu d z ie ż  zo s ta ła  p ra w d o p o d o b n ie  ta k ż e  

o g ra n ic zo n a  w  s w ych  d o ty c h c za s o w y c h  p ra w a c h  w o ln o ś c io w y c h , z  b ie 

g ie m  zaś czasu  za c z ę ła  s to p n io w o  z b liż a ć  s ię  d o  p o ło ż e n ia  lu d n o śc i 

n ie w o ln e j,  o s ie d la n e j na ro li,  lu b  te ż  ta  o s ta tn ia  u p o d a b n ia ła  s ię  d o  

„ a s c r y p l ic jó w " .  A u to r  s tara  się  je d y n ie  w y ja ś n ić  g e n e z ę  „ p r z y p is a ń 
c ó w " ,  in n ych  k w e s ły j ,  d o ly c z ą c y o h  ich  p o ło ż e n ia  s p o łe c zn e g o , p r a w 

nego , tu d z ie ż  g o s p o d a rc z e g o  ty m cza s em  n ie  ro z p a t ru je .  S z e rs z e  zb a 

d a n ie  i o s ta tec zn e  w y ja ś n ie n ie  le g o  za g a d n ie n ia  u z a le żn ia  a u to r  o d  
s z c z e g ó ło w y c h  s lu d jó w , o p a r ty c h  na w y z y s k a n iu  m a te r ja łu  p o r ó w n a w 

c zego , na ze s ta w ien iu  in fo rm a c y j ź r ó d e ł  p o ls k ich  o  l e j  w a rs tw ie  s p o 

łe c zn e j z  in fo rm a c ja m i sąs ied n ich  k r a jó w  s ło w ia ń s k ic h  i le r m in o lo g j i  

z a ch o d n io  - e u ro p e js k ie j E. W .

I n  g  1 o  t S  1.: P r o b le m  k o lo n i z a c j i  f l a m a n d z k o  • h o le n d e r s k ie j  

w  N ie m c z e c h  i w  P o ls c e .  K w a r t a ln ik  H is t o r y c z n y ,  r . 4 3 . L w ó w  

1929, 1. I ., s ir .  4 7 5  —  514.

A u to r, o p ie ra ją c  się na d o k u m en ta ch  lo k a c y jn y c h , o r a z  na d a w 

n ie js z e j lite ra tu r z e  p rzed m io tu , w y k a z u je  is tn ien ie  k o lo n iz a c j i  f la 

m a n d zk o  - h o len d e rs k ie j z a ró w n o  na Ś ląsku  (ju ż  w  X I I  w ie k u ) i P o 

m o rzu  (w s i, o  n a zw ie  k o ń c zą ce j się na —  h a ge n ), ja k o tc ż  w  N ie m c ze c h , 

zw ła s zc za  w  p ó łn o cn o  - w sch od n ich . N a  z ie m ia c h  ty ch  d a  s ię  s tw ie rd z ić  

p o d o b ie ń s tw o  w  k sz ta łto w a n iu  się  s to su n k ó w  o sa d n ic zy c h , zw ła s z c z a  

je ś li  id z ie  o  s tron ę  s p o łec zn ą  i g o s p o d a rc zą  k o lo n iz a c j i  i w y n ik łe  z  n ie j  

d la  u s tro ju  r o ln e g o  k o n s ek w e n c je . Jlf K.

W a r c h o l i k  S t a n i s ł a w :  D u c h o w ie ń s t w o  ś lą s k ie  X I I I

w ie k u  w  w a lc e  o  je d n o ś ć  p a ń s t w o w ą  z  P o ls k ą .  R o c z n ik i  T o w a r z y 

s tw a  P r z y ja c ió ł  N a u k  n a  Ś lą s k u . 1. K a t o w ic e  1929 , s tr .  1 62— 184 .

N a  Ś ląsku w  X IU  w iek u  w s zc zą ł s ię  sp ó r  m ię d z y  d u c h o w ie ń s tw e m  

a k s ią żę tam i. D u c h o w ie ń s tw o  w a lc z y ło  o  m o żn o ść  r e a l iz o w a n ia  s w y c h  

p ra w  d o  p ob oru  d z ie s ię c in y  z p os ia d ło ś c i k s ią żę cy c h . W a lk a  la  z a 

o s tr z y ła  się  w  c za s ie  k o lo n iz o w a n ia  Ś ląska  p r z y b y s z a m i z  Z a ch o d u , 

k tó r z y  o d m a w ia li p on oszen ia  te g o  c ię ża ru  na r z e c z  d u c h o w ień s tw a , 
je s z c z e  p o ls k ie g o  w  tym  czas ie . D osz ła  o n a  d o  k u lm in a c y jn e g o  p u n k tu  

za  H e n ry k a  IV . K o ś c ió ł w y s z e d ł z n ie j  z w y c ię s k o , a d u c h o w ie ń s tw o , 

w a lc z ą c  o  w łasn e  in te resy , p r z e z  n ied o p u szc za n ie  k o lo n is tó w  z  Z a 

ch od u  p r z y c z y n iło  się d o  u trzy m a n ia  na Ś ląsku  p o ls k ie g o  stanu  p o 
s iad an ia . ^4. IV .



W y s z y ń s k i  M i c h a ł  ks.: Ze sludjów nad historją dzie
sięciny w Polsce średniowiecznej I. Czasy Władysława Lokielka 
i Kazimierza W. Lwów 1929, str. 141 +  3 nlb. Pamiętnik histo
ryczno - prawny, pod redakcję Przemysława Dąhkowskiego. I. 8 . 
•zesz. 1 .

Autor zajmuje się w swej książce zagadnieniem, w jaki sposób 
doszło w Polsce do unormowania prawnego sprawy dziesięciny w cza
sach do potowy XIV wieku i zapowiada opracowanie losów dziesięciny 
w następnym okresie t. zn. do połowy XV wieku. Realizuje on tym spo
sobem postulat wysunięty przez podpisanego w pracy o Uposażeniu 
biskupstwa krakowskiego w połowie XV wieku. Choć jako historyk 
prawa kładzie on na prawną stronę zagadnienia szczególniejszą uwagę, 
niemniej jednak uwzględnia momenty społeczno • gospodarcze, oddzia
ływujące na ustawodawstwo dziesięcinne.

Po wstępie, omawiającym polską literaturę do historji dziesięciny, 
następuje rozdział pierwszy, który zawiera materjał źródłowy. Rozdział 
drugi obejmuje systematyczny rozbiór treści materjału ustawodawczego 
i liczy 7 poddziałów. Na szczególniejszą uwagę zasługuje tu rozpatrzenie 
kwestji wysokości dziesięciny. Autor słusznie wykazuje, że dziesięcina, 
oznaczająca pierwotnie dziesiątą część dochodów w późniejszych cza
sach temu stanowi nie zawsre odpowiadała, a jako „decima constituta“ 
była raczej nazwą opłaty różnie oznaczanej. Rudział trzeci uaćy, 4 
ostatni, podaje jej wyniki. Życzyćby należało.autogówi, by tę la lrp h iip  
potrzebną pracę zechciał kontynuować.' S I.

S z r a m e k  E.: Szczegółowy (częściowy) wykaz dziesięcin 
archidiakona opolskiego z roku 1464. Roczniki Towarzystwa Przy
jaciół Nauk na Śląsku, r. 2. Katowice 1930, str. 271 — 280.

Jest to publikacja dokumentu, znajdującego się a\ rękach prywat
nych, a przedstawiającego ^ciekawy przyczynek do dziejów kultury 
i życia gospodarczego Śląska w XV w. ' M. W.

T y m i e n i e c k i  K.: Uchwała gromadzka z początku XV 
wieku. Roczniki Historyczne, t. 6 , Poznań 1930, sir. 236 — 238.

Autor podaje dwie źródłowe zapiski sądu kościańskiego z r. 1412 
i 1413, dotyczące działalności prawodawczej gromady wsi Krzemie
niewo w Wielkopolsce. Na ichypodstawie stwierdza, że gromada t. j. 
ogół poddanych mieszkających we wsi- jest obok sołtysa i ławników 
trzecim czynnikiem samorządu stanowego wsi wielkopolskiej w śred
niowieczu. co dla Małopolski stwierdził już K. Dobrowolski. J. Par.

K o n e c z n y F e l i k s :  Wiadomość z r. 1447 o stanie ludu
wiejskiego w Polsce czy Litwie? Ateneum Wileńskie 1930, t. 6 . 
sir. 8  — 15



W mowir napisanej w r. 1447 przez Jana z Ludziska na lemat, 
jakim powinien być król, a która miała być wygłoszoną na przyjęcie 
Kazimierza Jagiellończyka, znajduje się bardzo ważna wiadomość dla 
liistorji gospodarczej i społecznej, a mianowicie wzmianka o niewoli 
ludu wiejskiego. Autor, poddając analizie treść mowy, twierdzi, że nie 
odnosi się ta wzmianka do Korony, ale raczej do Litwy, nie przesądza 
jednak ostatecznie sprawy. St. P.

B u j a k  F r a n c i s z e k :  Mowa Jana z Ludziska do króla 
Kazimierza- Jagiellończyka z roku 1447 i zagadnienie niewoli 
W Polsce ówczesnej. Lwów 1930, słr. 2 nlb. +  17 +  1 nlb. Odbitka 
z księgi pamiątkowej ku czci prof. Wł. Abrahama.

Prof. Bujak przytacza najpierw głosy literatury w sprawie tej 
słynnej mowy i ustala, że wypowiedziana została z okazji uroczystego 
wjazdu Kazimierza Jagiellończyka do Krakowa. Dzieli się ta mowa na 
dwie części. W  pierwszej Jan z Ludziska przemawia do słuchaczy 
o królu, o jego rodzie, o podległych mu państwach i narodach, w dru
giej zwraca się wprost do króla z prośbami i radami, dotyczącemi jego 
rządów w Polsce i tu największy nacisk kładzie na zniesienie niewoli 
chłopskiej w Polsce. Szczegółowo rozbiera autor kwestję, czy w Polsce 
niewola, o zniesienie której prosi króla Jan z Ludziska, istniała w rze
czywistości i zestawia dane źródłowe dowodzące tego. 5. /.

H i r s c h b e r g  A.: Przyczynek do kweslji skupu sołectw 
w średniowiecznej Polsce. Przewodnik historyczno - prawny, r. 1 . 
Lwów 1930. sir. 153 —160.

Na podstawie 13 wypadków sprzedaży sołectw na terenie wojew. 
krakowskiego w I. 1398 — 1400 wykazuje autor, jak dawnym jest 
t. zw. skup sołectw. H. Sch.

F r a n k o w s k i  E.: Sochy, radła, płużyce i pługi w Polsce, 
llakenpfluge in Polen. Z 33 fotografjami i 2 mapami. Poznań 
1929. (Wydawniclwo Instytutu Etnologicznego Uniw. Pozn. Nr. I).

Wydawnictwo prof. Frankowskiego jest istotnie cenne, ponieważ 
zawiera pierwsze zdjęcia fotograficzne dawnych narzędzi do orania, 
używanych niegdyś na naszych ziemiach. Narzędzi lycli sfotografował 
prpf. Frankowski 26, a podał wymiary 17 z nich (9 soch i 5 radel). 
Fotografje są bardzo dobre, ale opisy mimo starania autora są niedo
stateczne i wykazują, jak pożyteczne byłoby dodanie rycin, któreby 
poszczególne nazwy pozwalały ściśle umiejscowić. N. p. na str. 9 
trudno jest zrozumieć, gdzie na rylcu sochy znajduje się „próg**, a co 
jest „warkocz", który przechodzi przez całą grubość grądziela. Również 
mimo odesłania do folografji trudno zrozumieć gdzie polica „odkładna" 
opiera się na zakrzywionym końcu „orczyka" czyli „podsosznika". 
(także str. 9). Opis nie wyjaśnia, jakie przeznaczenie ma rączka (melica, 
medliea), (sir. 8).



T e r m in o lo g ja  n ie  je s l  / ró żn ic o w a n a  lo k a ln ie  i ję z y k o w o .  N p . r ó g  

(r ę k o je ś ć  s o c h y ) „ o c ie b n y "  p o  p o lsk u  b rz m ie ć  p o w in ie n  „ o d s ie b n y " ,  

a  fo r m a  „ o c ie b n y "  ś w ia d c z y  o  za n ik u  z ro z u m ie n ia  le g o  w y ra z u  z a 
p e w n e  n a  o b c e m  le r y lo r j i im  ję z y k o w e m . P r z y c z y n ą  le g o  je s l  n ie 
w ą tp liw ie ,  ż e  a u lo r  p o z n a ł  fo t o g r a fo w a n e  n a rz ą d z ie  w  m u zeach  a n ie  

w  rę k a ch  ludu.

N ie ty lk o  o p is y , a le  i sam e o k re ś le n ia  n a rzą d z i b u d zą  n ie k ie d y  
w ą tp liw o ś c i.  N p . p tu ży ca  z  O g ro d z ie ń c a  ( f o l .  25) n ie  je s t  w ła ś c iw ie  

p łu ży c ą , a le  p łu g ie m  i to  n o w s z e g o  ly p u  (X IX  w ie k ),  z w a n e g o  ru - 

c lia d te m , a s to s o w a n e g o  d o  lż e js z y c h  g leb . K s z ta ll i u ło że n ie  o d k ła d - 

n ic y  o r a z  le m ie s za  w s k a zu ją  n a  lo  d ość  w y ra ź n ie .  P łu g  z  W d z y d z ó w  

( fo t .  28) w y o h ra ż o n y  je s l  n ie d o k ła d n ie , a k sz ta łt le g o  n a rz ęd z ia , je d n a  

r ę k o je ś ć  o r a z  b ra k  o d k ła d n ic y  b u d z i p o d e jr z e n ie ,  ż e  je s l  to  ra c z e j ra d io , 

a lb o  c o  n ilj w y ż e j fo r m a  p o ś re d n ia  p o m ię d z y  ra d ie m  a p łu g iem .

D o b r z e  a u lo r  z r o b ił ,  ż e  tek st d a ł  ta k że  w  ję z y k u  n ie m ie c k im , 

c e le m  u d o s tęp n ien ia  s w e j p ra c y  o b c y m , s zk o d a  ty lk o ,  ż e  t łu m a c ze n ie  

je s t  n ied o k ła d n e . Już sam  ty tu ł je s t  n ie d o k ła d n ie  p rze tłu m a czo n y . 

Z a ra z  n a  s ir. 5 w  p o ls k im  te k śc ie  p r a w y  r ó g  (r ę k o je ś ć  s p ćh y ) z w ie  się  
o c ie b n y m  a  le w y  k so h n ym , a le  w  te k śc ie  n ie in ie c k in r  je s l  n a o d w ró t.

W  k a żd y m  ra z ie  n a le ż )  s ię  p ro f.  F ra n k o w s k ie m u  w d z ię c zn o ś ć , 

ż e  z a p o c z ą tk o w a ł z a ję c ie  s ię  n a rz ę d z ia m i ro ln ic z e m i p rz e z  e tn o g r a f ję  

p o lsk ą . Fr. Bujak.

S o c h u n i o w i c z  K a z i m i e r z :  M ia r y  i c e n y  p r o d u k 

t ó w  r o ln y c h  n a  P o d o lu  w  X V  w ie k u .  L u d .  S e r ja  2 , t. 8, z e s z .  3— i .  

O g ó ln e g o  z b io r u  t. 28. L w ó w ,  r o k  2, z e s z . 3  —  4, s ir .  145 —  166.

A u to r , o p ie r a ją c  się na lu s tra c ja ch  s ta ro s tw : k a m ie n ie c k ie g o ,  s k a l

sk ie g o , b a rs k ie g o  i c h m ie ln ic k ie g o  z d ru g ie j  p o ło w y  X V I  w iek u , sku p ia  

s w o ją  u w a gę  na m ia ra ch  p ro d u k tó w  ro ln ic z y c h  z w y m ie n ie n ie m  cen  

n ie k tó ry c h  z n ich . S tw ie rd z a  on , że  na P o d o lu  p o s łu g iw a n o  się b a rd zo  

r z a d k o  o k re ś le n ie m  ilo śc i za p o m o c ą  w a g i, a n a tom ia s t u ż y w a n o  m ia r  

p rz e s tr z e n n y c h  m n ie j lu b  w ię c e j ś c iś le  o zn a c zo n y c h . M ia ry  u ż y w a n e  

o g ó ln ie  w  h an d lu  s p e łn ia ły  w  ty ch  s tron ach  na w s i ro lę  p o s iłk o w ą  

w  stosu nku  d o  m ia r  s ta le  ta in  u ż y w a n y c h , a to  w ted y , g d y  c h o d z iło

0  a r ty k u ły  im p o r tu  i ek sp o rtu . O m ó w io n e  te rm in y  m e tro lo g ic z n e  z e 

s ta w ia  a u to r  na k oń cu  a r tyk u łu . 5 . /.

S o c h a  n  i e w i c z  K a z i m i e r z :  Ś la d .  p ó łś le d z ic .  k w a r la

1 k ę s  r o l i .  Z e  s tu d .jó w  n a d  m ia r a m i  r o l i  w  w ie k u  X V I  i X V I I .  

R o c z n ik i  H is lo r y c z n e  1. V . P o z n a ń  1929 . s ir .  9 0  —  102

N a  w s tę p ie  d a je  a u to r  k ró tk i » W  p o g lą d ó w  w  d o ty c h c z a s o w e j 

n a u ce  na za g a d n ie n ie  je d n e j ze  s ta ro p o lsk ic h  m ia r  ro li,  ja k ą  je s l  ś lad , 

o r a z  je g o  u ła m k i, p ó łś le d z ic  i k w a i la . k on s ta tu ją c  fa k l,  że  n ic  p od a n o  

ro zm ia ru  ś ladu . O p ie ra ją c  sic  na l ite ra tu r z e  i ź r ó d ła c h  d ru k o w a n y c h , 

s tara  się a u to r  o zn a c zy ć  ro zm ie s z c z e n ie  g e o g ra f ic z n e  ś ladu  i o b l ic z y ć  

je g o  w ie lk ość .



Nazwa „ślad" spotykana jest lylko w powiecie wałeckim (woj. 
poznańskie) i w powialach pyzdrskim i kcyńskim (woj. kaliskie); 
zanika ona pod koniec XVI wieku na rzecz nazwy „mansus", przed 
tym zaś czasem była rozpowszechniona na terenie obu województw. 
Poza teini województwami z nazwą „ślad" nie spotykamy się. Następnie 
na podstawie rejestrów poborowych powiatu pyzdrskiego ustala autor 
podział śladu na 2 pólśledziu lub 4 kwarty roli. Porównując zaś „ślad" 
z innemi miarami roli, dochodzi autor do wniosku, ie  „granicę wahań 
wielkości śladu można zacieśnić do obszaru 24 —  28 morgów, a w na
stępstwie półśledzia od 12 —  14 morgów, kwarty zaś 6 —  7 morgów 
chełmińsko - polskich". J. Par.

Me ł c ń  A l e k s a n d e r :  Ordynacje w dawnej Polsce
Lwów 1929. sir. 62. Pamiętnik historyczno - prawny pod redakcją 
Przemysława Dąbkowsltngo, l. VII, z. 2.

Badania swoje nad instylucją ordynacyj w Polsce przedrozbiorowej 
oparł autor, jak sam we wstępie zaznacza, głównie na statutach tychże 
ordynacyj, tudzież na odnośnych uchwałach sejmowych, zawartych 
w Volumina Legum

Przedstawiwszy w I rozdziale (opracowanym na podstawie R. 
Hubnera „Grundziigc des deulschcn Privatrechts) rozwój instytucji 
dóbr rodowych, tudzież fideikomisów rodzinnych w Niemczech, daje 
nam aulor w następnym (opartym wyłącznie na literaturze) krótki 
pogląd na hislorję ordynacyj w Polsce; zaznaczywszy, że pierwszą 
ordynacją była założona na Jarosławiu w r. 1470, zastanawia się 
w dłuższym przypisku nad tein, kto ją założył: Tarnowscy czy Jaro
sławscy, stwierdzając wkońcu, że uczynili to ostatnio wymienieni W y
wód len jest jednakże zbędny, gdyż wiadomo powszechnie, że jedni 
i drudzy, to ta sama rodzina (lylko nie Jelitczyków, jak aulor podaje, 
lecz Leliwitów); i lak jeszcze ojciec założycieli ordynacji, Rafała 
i Spylka z Jarosławia, —  Rafał, kasztelan wojnicki, zwie się stale 
„Raphael de Tharnów", chociaż już siedzi na Jarosłowiu (zob. A. G. Z. 
I. XIVI. Zaliczenie do lej rodziny Rzeszowskich jest oczywiście błędne, 
jak również podanie dalv rozwiązania wspomnianej ordynacji Iza 
literaturą) na r. 1519: nastąpiło to bowiem o lok wcześniej (13. III. 
1518. Zob. Wierzbowski, Matr. Sum. IV, 2, sti 170). Zastanawia też, 
że dla zebrania infonnacyj o Jarosławskich - Tarnowskich posługiwał 
się autor kroniką Kromera, zamiast sięgnąć do pierwszorzędnego dla 
tej sprawy źródła, jakiem są Akta Gr. i Z. Następnie szkicuje autor 
dzieje dalszych ordynneyj, a to: Radziwiłłów (nieświeskiej, ołyckiej 
i kleckiej), Zamoyskich, Myszkowskich Ina Pińczowie), Ostrogskich 
i Sułkowskich (nu Rydzynie), kończąc te wstępne rozdziały rozpatrze
niem stanowiska ogółu szlacheckiego odnośnie do ordynacyj; za miaro
dajną w tym względzie uważa opinję sejmu (a nie sejmików), zazna
czając że była ona dla tej instytucji nieprzychylna.

Rzeczy właściwej, t. j. przedstawieniu ordynacyj jako instytucji 
dawnego prawa polskiego poświęcił ju lor dalszych pięć rozdziałów,



rozpatru ją kolejno: (IV) Pojecie ordynacji; (V) Powstanie ordynacji 
11. Pozwolenie. 2. Akl fundacyjny. 3. Aprobacja); (VI) Majątek ordy
nacji (1. Uwagi ogólne. 2. Niepozby walno.ść i nieobciążalność dóbr 
ordynackich. 3. Prawo spadkowe); (VII) Osoba ordynata (1. Wiek.
2. Objęcie ordynacji. 3. Ograniczenia ordynata. 4. Obowiązki ordy
nata. 5. Usunięcie ordynata); (V III) Rozwiązanie ordynacji. —  Stabą 
stroną wywodów autora jest przedewszyslkiem to, że zostały one 
oparte zaledwie na trzech statutach ordynacyj (zamojskiej, myszkow
skiej i ostrogskiej), kiedy faktycznie istniało ich kilkanaście; pdhadto 
trzeba zauważyć, że nie wszystkie spostrzeżenia i twierdzenia jego 
odznaczają się należytą jasnością i ścisłością. I tak n. p.: na str. 23 
stwierdza autor, że Rodziwiłłowie nic otrzymali pozwolenia sejmo
wego na założenie ordynacji, z czego wnioskuje, że pozwolenie to nic 
było wymogiem koniecznym: uszła tu jednak uwagi autora ta okolicz
ność, że w uchwale sejmowej, zatwierdzającej układ Radziwiłłów 
IV. L. II. f. 1284) ni razu nie użyto terminu „ordynacja" —  jakkolwiek 
termin ten był niewątpliwie znany i używany w tem znaczeniu, skoro 
poprzednio spotykamy go w tej samej konstytucji przy pozwalaniu 
Zamoyskiemu na założenie ordynacji, — lecz mówi się tam tylko
0 „postanowieniu",, „przywileju albo prawie", co w związku z inneini, 
islotniejszemi różnicami w stosunku do tego rodzaju uchwał sejmowych 
(brak zakazu alienacji i obciążania dóbr) może wprost nasunąć wąt
pliwości, czy z punktu widzeniu tej uchwały ma się tu do czynienia
1 ordynacją? — Na str. 24 czytamy, że „gdy sejmu jeszcze nie było, 
pozwolenia tego (scil. na założenie ordynacji), jak również i aprobaty 
udzielał król sam", a w prrypisku odnośnym zwraca autor uwagę na 
rolę, jaką przy ordynacjach Jarosławskich, Tarnowskich i Radziwił
łów odegrali królowie Zygmunt I i Stefan Batory; otóż najpierw trudno 
mówić, by w czasach tych królów „sejmu jeszcze nie było", a ponadto 
nic nie wiadomo o tem, by istotnie którykolwiek z królów udzielał 
„pozwolenia" w sensie przez autora wyżij ustalonym; źródła wspomi
nają tylko o potwierdzeniach królewskich gotowych już aktów fupdu- 
ryjnyęh ordynacyj. —  Na str 43 zauważa autor, że gdyby który z ordy
natów (zamojskich; iniuł dwóch synów bliźniaków, w takim razie roz- 
strzygnienie o tem, który z nich miał być ordynatem, należało do ojca, 
a gdyby ten nie żył, do króla i slunów Rzpllej; tymczasem w przyto
czonym przez uuloru nu uzasadnienie lej uwagi tekście jest mowa 
tylko o królu, jako powołanym do wspomnianego rozstrzygnienia. 
Podobną nieścisłość spolykumy nu str. 52, gdzie autor stwierdzu, że 
ordynat, „popełniwszy jakikolwiek występek (I) lub zbrodnię, zostawał 
od posiadaniu ordynacji oddalony"; w przytoczonym zaś tekście czy
tamy, że nin to spotkać tylko lego z ordynatów, który splami się 
„nliąuo scek-rc enorini et iminani facinore" (wymienione: zdrada kraju, 
morderstwo). —  Już z tych przykładów widzimy, że interpretacja 
tekstów przez aulom jest — juk na prawniczą rozprawę — zbyt swo
bodna.



Ogólnie zaś z M W a ż y ć b y  można, że należało nieco więcej uwagi 
poświęcić samym pocaąfkotn ordynacyj w dawnej Polsce i raczej wy
świetleniu ich genezy niż rorwojowi tej instytucji w prawie niemiec- 
kiem poświęcić wstępny rozdział, zwłaszcza, że i lak aulor nigdzie nie 
nadmienił o jakimkolwiek związku tego prawa z polskiem prawem 
ordynackiem: w szczególności zaś należało stanowczo więcej naświetlić 
sprawę ordynacji Tarnowskich • Jarosławskich na Jarosławiu.

Uwagi powyższe nie mogą jednak w niczem umniejszyć zasługi 
autora, że zagadnienie, leżące dotychczas całkowicie odłogiem, poruszył 
i uczynił pierwszy krok w kierunku jego wyświetlenia: teraz kolej 
przedewszystkiem na pracę, poświęconą rozpatrzeniu dawnych polskich 
ordynacyj ze stanowiska historyczno - gospodarczego.

Dr. W. Hejnosz.

I n g 1 o 1 S I r f a u : Organizacja folwarku na Białorusi.
Według instruktarza dla Dąbrowieńszczyzny z końca XVIII wieku. 
Odbitka z Ekonomisty, r. 30, I. 3. Warszawa 1931, sir 24

Pełna nazwa instruktarza, znalezionego przez autora w Archiwum 
Ks. Lubomirskich, linji Dąhrowieńskiej, które się mieści w zbiorach 
Ossolińskich brzmi: „Ordynacja czyli jeneralny Instruktarz z opisaniem 
rolnictwa wydawać się powinnyeh paktów oraz potocznych w gospo
darowaniu trybów, a przytem wszelkiej powinności J. P-a. Ekonoma 
i Subaltemów dwornych dla wiadomości każdemu J. P-a Ekono
mowi czego się chronić w poniższych artykułach objaśnia się“ . Na pod
stawie lego instruktarza opracował autor organizację folwarku Dąbro- 
wieńskiego. Praca obejmuje trzy rozdziały. W  rozdziale pierwszym jest 
omówiona organizacja zarządu folwarku począwszy od urzędników 
folwarcznych a skończywszy na służbie. Rozdział drugi przedstawia 
nam stosunek poddanych do folwarku, wreszcie rozdział trzeci i ostatni 
organizację techniczną folwarcznego gospodarstwa rolnego. Osobno 
omawia autor w tym rozdziale samo gospodarstwo rolne, osobno przed
stawia inwentarz żywy, jak i przetwory gospodarstwa rolnego wraz 
z ubocznemi dochodami z niego wypływającemi. Na końcu pracy 
podaje autor spis treści instruktarza według porządku i brzmienia 
rękopisu, na podstawie którego praca ta została wydrukowana. Ważny 
ten dla nauki historji gospodarczej instruktarz dopełni godnie liczby 
instruktarzy, wydanych przez Stefana Pawlika. Niemniej praca autora 
na nim oparta stanie się planem, na którym będzie się można oprzeć, 
opracowując instruktarze, jako bardzo cenne źródło dla historji go
spodarczej. K. Sikora.

Kn i a l  M a r j a n :  Gospodarcze znaczenie ciężarów ludności 
włościańskiej w Polsce w XVIII w. (Próba rekonstrukcji budżetu 
gospodarstwa włościańskiego). Poznań 1929, sir. 64. (Odbitka 
z 6 . I. prac Komisji historycznej Pozn. Tow. Przyj. Nauk ).



Rozprawa dra NI. Kniala jest próbą zastosowania w praktyce me
tody prof. J. Rutkowskiego, polegającej na oparciu hislorji gospodar
czej przedewszyslkiem na badaniu podziału dochodu społecznego. 
Metodę tę uzasadnił prof. Rutkowski w referacie na IV Powszechny 
Zjazd Historyków Polskich w Poznaniu w r. 1996 „Zagadnienie.-syn
tezy w hislorji gospodarczej", a wzór jej zastosowania dał w rozprawie 
„Podział dochodów w żupach ruskich za Zygmunta Augusta" (Poznań 
1927), Gdy lam chodziło o górnictwo, a więc o dział pracy zatrudniający 
stosunkowo drobną część ludności gospodarczo czynnej, to praca dra 
Kniala dotyczy najważniejszego działu gospodarczego I. j. rolnictwa,
0 tyle więc donioślejsze dla historji gospodarczej powinno być zastoso
wanie lulaj metody prof. Rutkowskiego.

Rozprawa robi na pierwszy rzut oka wrażenie dodatnie zwartą
1 racjonalną budową oraz proslem, jasnem i ścisłem przedstawieniem, 
szkoda tylko, że miejscami daje się odrzuć zbytnia lakoniczność tak 
w przedstawieniu treści, jak i opisie metody, co nie ułatwia zrozumienia 
wywodów. Szczególnie daje się to odczuć w rozdziale ostatnim, gdzie 
autor posługuje się w dużym stopniu rozumowaniem teoretyczno - eko- 
nomicznem. Dla czytelnika byłoby bez porównania korzystniej, gdyby 
milor wypowiadał się szerzej a abstrakcyjne rozumowania łączył z kon- 
kretnemi opisami i (lalami.

Rozprawa dzieli się na 8 rozdziałów, z których pierwszy (Uwagi 
wstępne) jest najkrótszy (2 str.l, a ostatni (Budżety gospodarstw wło
ściańskich) najdłuższy (str. 20). W  rozdziale II (str. 3 — 11) przed
stawia i ocenia autor dotychczasowe badania gospodarczego znaczenia 
ciężarów ludności włościańskiej w Polsce mianowicie A- Bocheńskiego 
(1895), Sl. Grabskiego (1905), H. Wiercieńskiego (1909), a wkońcu 
omawia zasadnicze warunki metodyczne tego rodzaju badań. Muszą 
one być oparte na analizie budżetów a rekonstrukcja budżetów wymaga 
zbadania rozmiaru produkcji i je j oszacowania. Udział w dochodzie 
społecznym gospodarstw włościańskich zależy od ciężarów na rzecz 
właściciela ziemskiego, kościoła i państwa, które muszą być możliwie 
dokładnie zbadane i oszacowane.

Rozdział III (str. 12— 17) przedstawia źródła, klóremi się autor 
posługiwał, t. j. akta Komisji klasyfikacyjnej obwodu nadnoleckiego, 
która opracowała nowy system podatku gruntowego zaraz po zajęciu 
tej prowincji przez Prusy w lalach 1773—  1775.

Rozdział IV (str. 17 —  20) omawia zakre9 badań. Wychodząc 
z założenia, że chodzi przedewszyslkiem o ustalenie metody i danie 
wzoru do dalszych badań, ogranicza się autor do 10-ciu najważniej
szych typów gospodarstw włościańskich, które są reprezentowane przez 
285 gospodarstw w 53 wsiach (średnio przeszło 5 gospodarstw na jedną 
wieś). Są to gospodarstwa pańszczyźniane albo czynszowe, samodzielne 
(l. j. posiadające po 1 włóce lub nieco więcej gruntu a wyjątkowo po 
’/3 włóki), albo leż niesamodzielne Iśrednio 7 morgów), należą zaś do 
dóbr państwowych, duchownych i szlacheckich. Badnnie obejmuje



7291-5 mordów ziemi i 1051 głów ludności: na jedno gospodarstwo 
wypada 5-8 osób i 25 0 morga.

Zkolei przechodzi autor do przedstawienia produkcji roślinnej 
(rozdz. V, sir. 20 — 25), w czem opiera się na danych Komisji klasyfi
kacyjnej co do ilości wysiewu i urodzajności gleby i z nich oblicza 
wysokość plonów, a następnie ich wartość na podstawie cen przyjętych 
przez tę Komisję. Daleko trudniej było z obliczeniem produkcji zwie
rzęcej (rozdz. VI, sir. 25 —  36), którą się Komisja klasyfikacyjna nie 
zajmowała, ograniczywszy się tylko do podania liczby zwierząt domo
wych. Autor przy pomocy zasad nauki rolniczej, ówczesnej i dzisiej
szej, oblicza wartość dochodu brutto a następnie netto hodowli, przy 
czem przyjmuje, że chów koni nie daje żadnego dochodu a dochód 
z drobiu oblicza na mniej więcej 1 “/„ według danych z Prus zachodnich.

Rozdział V II (sir. 36 — 42) poświęcony jest obliczeniu wartości 
powinności włościańskich na rzecz dworu w gotówce, w robociźnie 
i w naluraljach, dalej dziesięciny pieniężnej i podatków państwo
wych, które to ciężary przelicza następnie na przeciętną włókę; tutaj 
dane Komisji klasyfikacyjnej stanowiły wystarczającą podstawę.

Ostatni rozdział V III przedstawia budżety gospodarstw włościań
skich. W  wyciąganiu wniosków z zestawionych przez siebie budżetów 
zachowuje autor na ogół dużą ostrożność. Podnosi przdewszystkiem, 
że budżety mówią, jaką część dochodu zabierają włościanom powinno
ści, ale nie wyjaśniają, jakie jest znaczenie gospodarcze tych powinności 
(sir. 46). Pozostaje ono w związku z uposażeniem w ziemię. Większemu 
udziałowi włościan w dochodach odpowiada większe obciążenie pracą, 
czy to w swojem gospodarstwie, czy na dworskim folwarku (str. 47). 
Jedno i drugie jest dosyć oczywiste i z dawna za pewnik uchodziło. 
Dochód właścicieli ziemskich z drobnych gospodarstw włościańskich 
byl znacznie większy, niż z gospodarstw większych. - Na 100 talarów 
-dochodu netto na ciężary przypadało w gospodarstwach samodzielnych 
50 talarów 86 gr., przy cenie 6 gr. za dzień pieszy, względnie 42 tal. 
-68 gr. przy cenie 4 gr. za dzień pieszy, a w gospodarstwach niesamo
dzielnych ciężary pochłaniały 97 lal. 57 gr., względnie 81 lal. 02 gr. 
(str. 50). Potwierdzają to cyfry dawniejsze wnioskowania z ilości dni 
roboczych, uzyskiwanych przez dwory od drobnych i większych go
spodarstw w stosunku do ilości gruntów oddawanych jednym i drugim. 
Cyfry z gospodarstw niesamodzielnych wydają się przypadkowe, lein- 
bardziej jeżeli zważymy, w jaki sposób określił autor dochód netto 
Dochód netto jest to cały dochód z produkcji rolnej i zwierzęcej po 
odtrąceniu zasiewów i paszy zwierząt. Gdyby z lego dochodu 97, 
względnie 81''/,, przypadało na ciężary w gospodarstwach niesamo
dzielnych, to by te gospodarstwa (około 7 morgowe) były istotnie 
tylko deputatami najemników rolnych. W  rzeczywistości cyfry wy
rażające obciążenie nie mają związku z dochodem netto i przedsta
wianie wysokości obciążenia w ten sposób nie wydaje się celowe.

Na str. 55 autor wyraża przekonanie, że w jego pracy znajdują 
sic wskazówki, jak należy tłumaczyć genezę i istotę organizacji rolnej



ówczesnej. „Okazuje sit;, że ustrój rolny na obszarze tym (I. j. objętym 
badaniem autora) rozwijał się pod wpływem czynników posiadających 
władzę nad ziemią. Zarówno rozkład gospodarczy ziemi jak i wysokość 
powinności włościan formowały się zgodnie z interesem wielkich w ła
ścicieli, dążących do uzyskania jak największego udziału w plonie z go
spodarstwa rolnego*'. Według mnie z badań nad budżetami włościan 
w XVIIlw . wcale się to nie okazuje, bo jest to rzecz znana oddawna. 
Wniosek, że „nieuniknioną konsekwencją powiększania folwarków 
było rozdrabnianie gospodarstw** nie pozostaje w żadnym związku 
z przedmiotem badań autorn, a nadto sprzeciwia mu się jego własna 
praca, w której na 285 gospodarstw mamy tylko 58 niesamodzielnych. 
Cyfry te nie oznaczają zapewne ścisłego stosunku między gospodar
stwami samodzielnemi i nicsamodzielnemi w tym okręgu, nie nie wiele 
odbiegają od niego, bo autorowi nie chodziło w tej pracy o specjalny 
dobór gospodarstw i o tern nie wspomina. W  tych stronach Polski i na 
Pomorzu większe gospodarstwa włościańskie utrzymały się aż do 
uwłaszczenia, mimo rozwoju folwarków, właściciele ziemscy mogli 
bowiem żądać od gospodarzy wykonywania większej ilości robót pie
szych za pomocą służby najemnej.

Autor sam osłabia pod koniec znaczenie swoich wywodów, cha
rakteryzując swoje uwagi jako wynik fragmentarycznych badań, a więc 
jako wymagające rozwinięcia i mogące ulec zmodyfikowaniu (sir. 
58 —  50), przekonanie zaś, że sprawę ustroju rolnego Polski i tendencji 
kształtującej ten rozwój należy postawić na szerokiem tle badania 
całego zakresu życia państwowego i narodowego (str. 63), jest niemal 
całkowitą rezygnacją z z a s a d n i c z e g o  znaczenia zastosowanej 
w pracy metody, która ma na celu wyjaśnić w y ł ą c z n i e  c z y n 
n i k a m i  g o s p o d a r c z e m i  ekonomiczno - społeczne zjawisko, 
jakim jest pańszczyźniany ustrój rolny w Polsce w XVIII w. (str. 
10— 11). Że ustrój agrarny jest przedewszystkiem zjawiskiem poli
tycznym i prawnym wskazuje najlepiej uwłaszczenie włościan n obec
nie przeprowadzana kollektywizacja rolnictwa w Rosji sowieckiej, 
wskazują reformy agrarne przeprowadzane po 1918 r. w państwach 
Europy środkowej. Tak samo i ustrój pańszczyźniany zależy przede
wszystkiem od siły politycznej i norm prawnych, przez tę siłę ustano
wionych, czynnik zaś gospodarczy stanowi bardzo szerokie ramy, 
poza które nie opłaca się wykraczać.

Pragnąc odtworzyć budżet gospodarstw włościańskich, musi się 
autor posługiwać rachunkowością rolniczą. Jest to dziedzina bardzo 
trudna do opanowania, nawet gdy się ma poprawnie prowadzone 
całoroczne rachunki, ponieważ trzeba się tu z konieczności posługiwać 
wycenianiem (szacowaniem) tak ważnych pozycyj jak robociznn własna, 
pasza, opal, koszta utrzymania budynków i czynszów za nie, amorty
zacje, nie mówiąc już o kosztach utrzymania rodziny włościańskiej 
i służby. Tern trudniej dać sobie radę z tern zadaniem, gdy się trzeba 
oprzeć na szacunkach i kalkulacjach, przeprowadzanych dla określenia 
wysokości podatku gruntowego, a więc bardzo uproszczonych i ogrn-



nirzonych do sklasyfikowania u r o d z a j n o ś c i  z i e m i ,  a nie 
do ujęcia d o c h o d o w o ś c i  g o s p o d a r s t w a  c a ł e g o .

Budżety zestawione przez autora są więc z konieczności bardzo 
a bardzo uproszczone, to leż tablicę VII zatytułowaną „budżety gospo
darstw włościańskich" zaledwie można nazwać malerjalami do budże
tów i to malerjałumi ułożonymi bardzo nieprzejrzyście i niezgodne 
z jakiemikolwiek zasadami rachunkowości. Nie mamy lulaj inwenlury, 
czyli zestawienia w a r t o ś c i  m a j ą t k u ,  niema mowy o nakła
dach na produkcję rolną, oprócz szacunkowej ilości ziarna na zasiewy, 
nie ma zróżnicowania wydatków na służbę i rodzinę własną i l. d. 
Swoje określenie dochodu netto autor przeprowadził świadomie w prze
ciwstawieniu do dochodu czystego w definicji rachunkowości rolniczej. 
Dochodu brutto autor nie definjuje, ale pośrednia należy zrozumieć, 
że obejmuje on tern pojęciem ogół plonów całorocznych wraz z zasie
wami oraz częścią plonów przeznaczoną na paszę całego inwentarza 
żywego, gdy dochód netto jest dochodem z produkcji roślinnej po od
jęciu od niej wartości zasiewów i nadwyżką dochodu z chowu zwierząt 
ponad wartość paszy, która wchodzi w skład produkcji rolniczej (str.9). 
Autor podkreśla, że pozostałość la nie jest sprzedawana, ale konsumo
wana przez rodzinę i czeladź. Jest to stanowisko zbyt uproszczone, 
generalizacja zbyt daleko posunięta. Pogląd len odnosi się wogóle 
do włościan, a więc i do włościan czynszowych, którzy przecież płacą 
bardzo znaczne czynsze w gotówce. ’ jak to widać z tablicy V i V II 
Stanowią one prawie 32"/„ dochodu netto u ogółu gospodarstw czyn
szowych samodzielnych a prawie 41 "/o tegoż dochodu w gospodarstwach 
niesamodzielnych (patrz labl. VII). Również i włościanie pańszczyźniani 
musieli płacić dziesięcinę i podatki w gotówce, kupować sól i wyroby 
żelazne za gotówkę, lak samo kupować buty, stroje kobiece, sukmany, 
płacić za śluby, pogrzeby, przedewszystkiem zaś pieniędzmi musieli 
płacić piwo i wódkę w pańskiej karczmie O lej tak ważnej „powin
ności" chłopskiej, jaką stanowiła dla dworu konsumpcja trunków, 
niema wenta wutimki w pracy dra Kniala; nie wspomina on także
0 wspólnych pastwiskach, kttco i w cihwudiwi aadMłackua istniały
1 dla gospodarstw niaaaaodaekiych miały duża- isaw siia

Tablica VII, która jest kwinlescencją pracy dra Kniata,-.budzi we 
mnie zastrzeżenia.

Hubr. 9 (udział włościan w dochodzieI jest podana w jednej tylko 
cytrze, gdy konsekwentnie powinna hyć podana w dwóch cyfrach, 
ponieważ ciężary na rzecz dworu są wyrażone w dwóch cytrach, 
a udział włościan w dochodach od tych ciężarów zależy, a więc może 
być większy lub mniejszy, zależnie od lego, które obliczenia ciężarów 
przyjmiemy. Gorzej jest, że rubryka tu, dodana do sumy ciężarów dwor
skich, kościelnych (dziesięciny) i państwowych ipodalki), nie daje cyfry 
identycznej z dochodem brutto (rubr. 11 ani przy zastosowaniu jednej 
wartości robocizny, ani przy zastosowaniu drugiej. Autor opuścił tu 
wartość robocizny pańszczyźnianej, wskutek czego wartość la wchodzi 
według niego do udziału włościan w dochodzie, co jest przecież błędne.



ponieważ stanowi ona udział właścicieli ziemskich w dochodzie z zieini, 
oddanej poddanym włościanom w używanie. Wprawdzie włościanie 
spożywają część „dochodu netto" w czasie robocizny pańszczyźnianej 
u siebie w domu, ale nie sami, tylko ze służbą najętą, nadto spożycie 
to ma wszelkie cechy takiego samego świadczenia na rzecz dworu, 
jak naturalja i gotówka, połączonego jeszcze z wysiłkiem fizycznym.

Rubryka 10, przedstawia stosunek dochodu brutto do dochodu 
netto, nie ma praktycznego znaczenia dla autora, skoro je j wcale nie 
omawia. Rubryka 15, podająca, ile na każdą głowę ludności przypadało 
udziału w dochodach, wykazuje niedokładności rachunkowy albo nie
dokładności korekty, n. p. w grupie gospodarstw pańszczyźnianych 
niesamodzielnych w dobrach szlacheckich powinno być 2 5 a nie 2-46, 
a w grupie g. czynszowych niesamodzielnych 0'71 a nie 0-64. Niedo
kładności rachunkowe zdarzają się i w innych miejscach tej tablicy.

Co do tej „podwójnej buchalterji" w obliczeniu dnia pieszego 
pańszczyzny po 4 i 6 gr. nasuwają się naslępjące uwagi: Autor po
winien był zastosować obliczenie Komisji klasyfikacyjnej po 4 gr., 
ponieważ opiera się w całej pracy na jej cyfrach, a nadto, ponieważ 
jest ono w daleko większej zgodzie z ceną dnia sprzężajnego 12 gr., 
niż tradycyjne polskie obliczenie dnia pieszego po 6 gr. Stosunek 1 : 2 
jest tu niesłuszny, ponieważ do roboty sprzężajnej szli zwykle dwaj 
robotnicy I. j. dorosły mężczyzna i wyrostek, 4 sztuki inwentarza 
roboczego > stosunkowo drogie narzędzia rolnicze, gdy tymczasem 
dniówkę pieszą mogły odbywać kobiety, względnie wyrostki. Inwen
tarz roboczy wymagał nadto żywienia i obsługi także poza pracą.

Przyjmowanie tradycyjnego polskiego stosunku 1 :2 byłoby 
usprawiedliwione tylko wtedy, gdyby inwentarz roboczy był wła
snością dworu, co się istotnie bardzo często zdarzało. Zatem dla oceny 
wartości dnia roboczego należy zbadać sprawę własności inwentarza 
roboczego gospodarstw pańszczyźnianych w obwodzie nadnoteckim. 
Możliwe, choć mniej prawdopodobne, wydaje się tłumaczenie tego 
stosunku ceny dnia roboczego pieszego i sprzężajnego tern, że czło
wiek bardzo mało uposażony w ziemię nie był uważany za poddanego, 
nie właściwie za wolnego najemnika dziennego.

Okazuje się, że obliczenia dochodu brutto i netto, oparte na 
s z a c u n k si c h d o  c e l ó w  p o d a t k o w y c h  zawodzą przy 
próbie zastosowania ich do obliczeń ekonomicznych, jako niedosta
tecznie ścisłe. Dochód netto zawiera niewątpliwie koszta robocizny 
ludzkiej na folwarku pnńskiiu, bo z niego włościanie pokrywają 
koszta żywienia siebie i służby, oraz odzieży i narzędzi, którym to 
kosztom odpowiadają reny dni roboczych. Prawdopodobnie daleko od
powiedniejszą podstawą do obliczeń udziału w dochodach włościan 
i właścicieli ziemskich byłyby obliczenia, przeprowadzone przy 
uwłaszczeniu — oczywiście odpowiednio krytycznie opracowane.

Ogólnie można powiedzieć, że interesująca ta praca, stanowiąca 
znaczny postęp w opracowaniu zagadnienia w porównaniu z dawniej
szo mi studjumi. zyskałaby wiele, gdyby szczegóły metody były roz-



ważniej opracowane i gdyby konstrukcja i treść tablic była szerzej 
i dokładniej omówiona. F r .  Bujak.

Ż a b k o - P o t o p o w i c z  A n t o n i :  Praca najemna i na
jemnik w rolnictwie w Wielkiem Księstwie Litewskiem w wieku 
osiemnastym na tle ewolucji stosunków w rolnictwie. Warszawa 
1929. 8°, str. 245.

Jest to praca oparta na bardzo poważnym malerjale źródłowym. 
Oprócz wcale pokaźnej liczby źródeł drukowanych zużytkował autor 
aż 277 inwentarzy rękopiśmiennych, przechowywanych w Archiwum 
Państwowem w Wilnie. Podział całego malerjału na pięć rozdziałów 
jest jasny i celowy. Pierwsze trzy rozdziały poświęcił autor omówieniu 
znaczenia pracy najemnej w organizacji folwarcznej. Każdy z tych 
rzodziatów poświęcony jest innej epoce. Punktami zwrolnemi są tu 
połowa XVII i połowa XVIII wieków. Znaczenie wojen z połowy 
XVII w. dla gospodarczych dziejów Polski niejednokrotnie już było 
podkreślane w literaturze. Badania autora zupełnie potwierdzają 
słuszność dotychczasowych poglądów co do przełomowego znaczenia 
tych wypadków. W  rozwoju ustroju rolnego na Litwie po połowie 
XVII w. duże znaczenie posiadało czynszowanie włościan, na co już 
dawniej zwracał uwagę Kościałkowski Najsilniejszym był ten ruch 
w ekonomjach królewskich, a najsłabszym w średnich i drobnych 
dobrach dziedzicznych. Mamy tu nowe potwierdzenie istnienia zależ
ności rozwoju gospodarki folwarczno • pańszczyźnianej od rozkładu 
własności ziemskiej, mianowicie rozmiarem dóbr ziemskich. Od po
łowy XVIII w. kierunek rozwoju zmienia się: mamy ponowny roz
kwit gospodarki folwarcznej. Autor traktuje całą drugą połowę tego 
wieku jako jednolitą całość. Z punktu widzenia hislorji stosunków 
rolnych może to być uznane za słuszne. Ze względu jednak na prze
łomowe znaczenie, jakie dla całej naszej hislorji posiadają rozbiory, 
jest rzeczą pożądaną, aby również i w hislorji gospodarczej daty roz
biorów były uwzględniane.

Na Ile ogólnych dziejów' agrarnych Litwy, zajmuje się autor 
szczegółowo rolą pracy najemnej. Jest to zagadnienie, którem nauka 
zajmowała się stosunkowo bardzo mało, mianowicie jeżeli chodzi 
o czasy przedrozbiorowe. Praca 2abko - Potopowicza jest pierwszą 
pracą, poświęconą specjalnie temu zagadnieniu. Autor nic ograniczył 
się do samego konstatowania istnienia lub nieistnienia na folwarkach 
różnych typów najemników rolnych, ale w miarę możności starał się 
wyjaśnić znaczenie tej kategorji pracowników dla całokształtu spo
łecznej organizacji pracy na folwarkach. Oblicza on mianowicie liczbę 
majątków, w których w poszczególnych epokach występują lub nie 
występują różne typy robotników najemnych. Zajmuje się on również 
liczebnością służby folwarcznej, występującej w poszczególnych ma
jątkach. Dalsze badania nad tern zagadnieniem będą musiały pójść 
w kierunku obliczenia procentowego znaczenia pracy najemnej i pań-



szczyźnianej w różnych kategorjach majątków. Hzecz oczywista, że 
te trudne i bardzo skomplikowane obliczenia będą mogły być prze
prowadzone jedynie na części zużytkowanego przez autora materjalu, 
ponieważ bardzo wiele inwentarzy zupełnie nie nadaje się do takich 
obliczeń.

Osobne rozdziały poświęcił autor pracy najemnej i najemnikom 
u włościan, oraz bytowi najemników rolnych. Zebrane tu dane od
noszą się do znacznie mniejszej liczby majątków, niż dane opracowane 
w pierwszych rozdziałach książki; stanowią one w każdym razie cenne 
uzupełnienie i zaokrąglenie badań nad pracą najemną w rolnictwie 
litewskiem.

Bardzo cenne i ciekawe obliczenia statystyczne, któremi autor 
popiera swoje wywody, podane są niekiedy we formie nastręczającej 
pewne uwagi krytyczne. Str. 85 —  05, na których zebrano indywidu
alne dane faktyczne, będące podstawą do obliczeń zawartych na str. 
05 —  97, powinny były być podane albo w nocie, albo w osobnym 
aneksie, rozbijają one bowiem tekst w sposób dla czytelnika bardzo 
nieprzyjemny. Dane na str. 105— 106 można było podać we formie 
tabelarycznej albo w nocie. Str. 114— 117, bardziej poręczną formę 
tabelaryczną można bvło osiągnąć przez podawanie przy poszczegól
nych województwach liczby uwzględnianych dzierżaw i starostw, 
nazwy tych jednostek można było podać w nocie. W  analogiczny 
sposób możnaby przerobić dane cyfrowe zawarte na str. 120, 128, 
143, 151, 163, i t. d.

Niezbyt szczęśliwym pomysłem hyln cytowanie poszczególnych dru
ków i rękopisów przez przytaczanie tylko numeru porządkowego 
spisu, podanego na początku książki. Sposób ten może być uznany 
za wskazany jedynie przy uzasadnianiu poszczególnych pozycyj ze
stawień statystycznych, gdzie czytelnik tylko zupełnie wyjątkowo 
zmuszony jest kontrolować wywody autora. W  zasadzie jednak tego 
sposobu cytowania źródeł, jako bardzo niewygodnego i kłopotliwego 
dla czytelnika należałoby unikać. Pozatem należałoby zawsze cytować 
z pierwszej ręki, n. p. na str. 123 powinien był być przytoczony nie 
niżej podpisany, ale Baranowski.

Należy jednak stwierdzić, że wszystkie wymienione tu usterki 
omawianej pracy są stosunkowo drobne, wobec rzetelnej zasługi 
autora polegającej na tern, że zajął się zagadnieniem stosunkowo 
bardzo mało opracowanem w naszej literaturze historyczno - gospo
darczej, że badania swoje oparł na szerokiej podstawie źródłowej, 
oraz że wyniki swoich dochodzeń podał we formie jasnej i przej
rzystej. Jan R u tk o w sk i.

Ś l i w i ń s k a  M a r j a :  Duchowieństwo a sprawa wło
ściańska za Stanisława Augusta. Przegląd powszechny, r. 46, 
Kraków 1929, I. 183. sir. 138— 154.

Jedną z najbardziej żywotnych spraw w Polsce XV III w. było 
sprawa włościańska. Doczekała się też ona ze strony historyków

15Roczniki ipol. I gocp. I.



lirznych badań i opracowań. l)o  ogólnego dorobku wniosła autorka 
nowy przyczynek, roztrząsając stosunek i stanowisko, jakie duchowień
stwo polskie w lej kweslji zajęło. Źródłowe badania autorki okazały 
niezbicie, ił duchowieństwo w lej sprawie obojętne nie pozostało, 
reformom włościańskim wcale przeciwne nie było, co bardziej o dobro 
ludu usilnie walczyło. Walczyło piórem i słowem w życiu publicznem 
a nawet nu arenie sejmu, gdzie jego rola była minimalna. Niezwaźając 
zupełnie, iż w len sposób naraża się warstwie, od której jest bi|dź co 
bądź malerjalnie zależne, duchowieństwo wyłaniało nawet konkretne 
projekty, którym sadzone bv!o znaleźć oddźwięk dopiero w przyszłości.

j. Sz.

P a m p u c h  P i o I r : Lsumnwolnienic i uwłaszczenie pol
skich chłopów górnośląskich (1807 — 1865). Roczniki Towarzy
stwu Przyjaciół Nauk na kląsku. I. Katowice 1929, sir. 36 — 57.

Na treść lej rozprawy składają sir następujące rozdziały: 1. Po
łożenie chłopów górnośląskich do końca XVIII stulecia. 2. Warstwy 
wlośriańslwu górnośląskiego na przełomie wieku XVIII i XIX, 3. Znie
sienie poddaństwa osohislego, 4. Regularja na polskim Nląsku. .">. Re
zultaty regulacji górnośląskiej. Autor wykazuje, że chłopi polscy 
rięźko musieli okupić lu swoje uwłaszczenie, bo ustawy były wyda
wane i wykonywane po myśli wielkiej własności niemieckiej. W  tek
ście pracy znajdują się dwie lablier. które zawierają dane ilościowe 
różnych warstw chłopskich w poszczególnych powiatach z roku 1767 
i 1817. A. W.

P r z y b y s z e w s k i  li u g c n j u s z : Ideolog ja społeczna
Komitetu Narodowego w świetle Dekretu Organizacyjnego 
z 21. lipca 1862. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudzieso- 
pięcioletniej działalności naukowej prof. Handelsmana, wyd. sta 
raniem i nakładem uczniów. Warszawa 1929. sir. 409 — 435.

kweslja chłopska, narodowościowa, ludzież kweslju demokra
tyzacji ustroju państwowego, to podstawowe zagadnirnia społeezne, 
z któremi musiał się liczyć Centralny Komitet Narodowy. W kolach 
organizatorów powstania zdawuno sobie sprawę z ważności zajęcia 
pozytywnego stanowisku w lycli sprawach. Wymagały lego różne 
okoliczności: doświadczenie dawniejszych walk o niepodległość, po
stępowanie rządu rosyjskiego, wreszcie konsekwencja, wypływająca 
z mieszczańsko - demokratycznego charakteru organizacji narodowej. 
To leż w Dekrecie Organizacyjnym z 21. lipca 1862 r. artykuły 3 i ł 
głoszą stanowisko organizacji narodowej w lycli sprawach, lecz nie
jasno i ogólnikowo. Vnlor usiłuje przedslaw-ić ideologję społeczna 
Dekretu i określić treść niedostatecznie sformułowanych myśli wspo
mnianych artykułów na podstawie publicystyki ..Hucliii", tudzież 
późniejszej praktyki organizacyjnej.



Sprawie uwłaszczenia włościan poświęcono (lułn uwagi, celem 
pozyskania ich do powalania, lecz i program Komitetu, wyłożony 
obszernie w „Ruchu", iniał znaczne luki: odkładał n. p. uwłaszczenie 
do czasu wybuchu powstania, u narazić nie szedł dalej od ustaw rzą
dowych, pomijał zupełnem milczeniem sprawę serwitutów, lasów 
i pastwisk, nie wypowiadał się zupełnie w sprawie zagrodników i ko
morników i I. d.

Toteż w agitacji przed powstaniowej trzeba było starać się te luki 
zamaskować, trzeba było chwycić się innych sposobów, a często i de- 
magogji.

Autor przedslawi-i dokładnie dzieje agitacji przedpowslaniowej, 
zwłaszcza n.i Litwie. Białej Rusi i 1'krainic.

Nu Litwie i Białej Rusi unickiej sprawa była łatwiejszą i agitacja 
Iii niemal że nie poruszała kweslji chłopskiej, lecz starała się wykorzy
stać uczucia religijne ludu, prześladowania religji przez rząd.

Lecz o pozyskaniu nu lej drodzie chłopów wschodnio - białoru
skich i ukraińskich nie mogło być mowy. Odrębności religijne, naro
dowe. językowe, silny antagonizm klasowy nielylko komplikowały 
sprawę agitacji, lecz nawet przedstawiały niebezpieczeństwo. Nu 
Lkruinie tradycje anlymoskiewskie istniały bezsprzecznie, lecz na
stroje anlyszlaclicckie hyłv hardziej realne. Propaganda powstańcza 
nu Lkruinie o zabarwieniu ..ehłopomańskiem". zasiliła miody ruch 
narodowy ukraiński, a w części nawet samu ulega ludowym tradycjom 
ukraińskim i żywym nastrojom wśród tamtejszego ludu. H. U7.

Z i «* 111 i a ń s I w o i w i ę k s z a  w ł a s n o ś ć  r o l n a :

2 a h k o - P o 1 o  p o w i e z A n t o n i :  Stulecie działalności 
zicm iańslwa polskiego. 1814 - 1914. sir. 148.

I w a s z k i e w i c z  J a n u s z :  Ofiarność ziemian na cele
ośw ialow o kulturalne. 1800 —  1929. sir. 88.

I w a s z k i e w i c z  J a n u s z :  W ykaz dóbr ziemskich,
skonfiskowanych przez rządy zaliorczc w lalach 1778—  1887. 

sir. 58.

Organizacje* ziemiańskie na ziemiach polskich. Praca zbio
rowa pod kierunkiem Komitetu Redakcyjnego Rady Naczelnej 
Organizacji Ziemiańskich, sir. 188 (4 wykresy).

Ziemiańsłwo w pracy społecznej. Pęt^a zbiomfca [khJ kie
runkiem .Stanisława Miklaszewskiego, śtr. 27 |5 wy kresów I.

H i i  ni i i i c k i S 1 a i i  i s ł a w : Stan posiadania. Reforma
rolna. słr. 2(5. (('• wykresowi. l'dzial ziemian w rozwoju kultury 
roiliie/ej w Pol.su. Prucu zbiorowa |mmI kierownictwem Stani
sława lliiii.nirkiego. sir lii (24 wykresów!



Ci esz,  e w s k i  J a n u s z  i E n g l i c h l  W ł a d y s ł a w :  
Obciążenie podatkowe rolnictwa w świetle cyfr. str. 44 (12 wy
kresów) .

G e r 11 c z R y s z a r d :  Praca najemna na roli w większej
własności ziemskiej, sir ’ 9. (5 wykresów).

B o r o w s k i  W a c ł a w :  Zagadnienie kredytu rolniczego
w Polsce współczesnej, sir. 39 (8 wykresów).

Wydawnictwo Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich 
z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. War
szawa 1929.

„Zadaniem pracy niniejszej1' — mówi się w przedmowie — „jest 
zobrazowanie tych wartości, jakie wniosła działalność ziemiaństwa 
w przeciągli stu lat, poprzedzających wojnę światową, do Życia narodu 
polskiego".

Dr. 2.. Potopowicz podaje dość zwięzły szkic historyczny war
stwy ziemiańskiej w Polsce za lata 1814— 1914. Na wstępie jest po
dana szczegółowa bihljografja do lego lematu. W  poszczególnych roz
działach omawia stosunki w Królestwie, na Litwie, w Inflantach, 
Białorusi i Rusi, w Małopolsce, w Wielkopolsce i na Pomorzu. W  pracy 
uwidocznione zasługi ziemiaństwa względem narodu.

J. Iwaszkiewicz podaje wykaz ofiar ziemiaństwa na cele kultu
ralne, oraz spis dóbr ziemskich skonfiskowanych w różnych zaborach. 
Następnie spotykamy się ze zbiorowemi opracowaniami historji or
ganizacyj ziemiańskich na ziemiach polskich od chwili ich powstania 
do czasów ostatnich, oraz oświetlenie roli ziemiaństwa w życiu go- 
spodarczem, społecznem i kulturalnem, oparte na danych, dostarczo
nych bezpośrednio przez odpowiednie organizacje społeczne, bądź też 
zaczerpniętych ze źródeł urzędowych. Bardzo cenne i ciekawe jest 
opracowanie zbiorowe pod kierownictwem St. Humnickiego lematu 
„Udział ziemian w rozwoju kultury rolniczej w Polsce", ilustrowane 
licznemi wykresami.

Całość wydawnictwa przedstawia się na dzisiejszym propagando
wym rynku książkowym bardzo korzystnie. K. J. Hi.

M r o z o w s k a  H a l i n a :  Projekt wprowadzeniu To w.
Kredytowego Ziemskiego w Wilnie w r. 1830. Księga Pamiąlkowa 
ku uczczeniu dwudziestopięcioletniej działalności naukowej prof. 
Marcelego Handelsmana, wyd. staraniem i nakładem uczniów. 
Warszawa 1929, sir. 257 — 275.

Opłakane stosunki fiuansowe szlachty litewskiej, oraz wzór 
Królestwa Polskiego h\lv powodem inicjatywy nieznanych nam bliżej 
autorów do przedstawienia rządowi rosyjskiemu, za pośrednictwem 
W. ks. Konstantego, projektu wprowadzenia na Litwie Tow. Kredy 
lowego Ziemskiego. Redaklorowie projektu, przedstawiwszy we wstę-



pie ciężki materjalny stan szlachty litewskiej, wskazuję na koniecz
ność zmiany dotychczasowych praw, uniemożliwiających kredyt, pod
niesienia przemysłu krajowego, ułatwienia zaprowadzenia hipoteki, 
wkońcu proszą o wprowadzenie Tow. Kredytowego Ziemskiego na 
wzór Królestwa Polskiego.

Projekt został odrzucony przez rząd. Dla szlachty przesłano na 
ręce ks. Konstantego krótką, skrupulatnie ułożoną odmowę, dla księcia 
zaś samego dołączono protokół posiedzenia „Komisji dla obniżenia 
procentów bankowych*1, w którem zawarte były główne przyczyny 
odmowy. Rząd obawiał się zmian w istniejącym stanie rzeczy, zmian 
prawa cywilnego, co właśnie szlachta uważała za zaletę projektu i zn 
główny warunek sanacji stosunków gospodarczych. A jako naj
ważniejszą przyczynę odrzucenia projektu podaje wspomniany pro
tokół tajny względy polityczne: „ponieważ wprowadzenie systemu 
kredytowego, istniejącego w Królestwie Polskiem do gubernji, która 
dawniej do Królestwa należała, wywołałoby większe zbliżenie i stop
niowo mogłoby wywołać myśl o zupełnem złączeniu*'.

Dzieje projektu rzucają światło na nastroje uczuciowe szlachty 
litewskiej, ciężącej ku wzorom Królestwa, na stanowisko i działalność 
rządu rosyjskiego na Litwie, oraz na postać W. ks. Konstantego, który 
..szedł ręka w rękę ze szlachtą w jej dążeniach do poprawy ekono
micznych warunków kraju". E. W.

Z w y c z a j e  s p a d k o w e  w ł o ś c i a n  w Po l s ce .  
Część I. Zwyczaje spadkowe w województwach południowych, 
oprać. K. Kowalski, S. i K. Grzybowscy, oraz K. Karpiniec. Przed
mowę napisał prof. Fr. Bujak. — Cz. II. Zw. sp. wł. w wojewódz
twie poznańskiem, pomorskiem i na Górnym Śląsku, oprać. J. 
(iórski i S. Kuczkowski. — Cz. III. Zw. sp. wł. w województwach 
centralnych (b. Królestwo Kongresowe), opr. J. Górski, W. Ja- 
skłowski, K.- Kowalski i J. Wasilkowski. — Cz. IV’. Zw. sp. wł. 
w czterech województwach kresowych, opr. A. Bobkowski. Sz 
Muzykant, K. Pelrusewicz i prof. W’. Staniewicz. —  Cz. V’. opr. 
,1. Bekerman i prof. J. Rafacz. — Warszawa 1928 — 1929.

Wydane pod redakcją prof. Bujaka dzieło zasługuje na uwagę 
lak swemi rozmiarami lblisko tysiąc stroni, jak zwłaszczn swą zawar
tością. Prof. Bujak w przedmowie zestawia literaturę odnośną, nie
miecką i polska, a wspomina ponadto o D rący  Bogiśića: do tego zesta
wienia dodaćby należało hiszpańską pracę Costy i cykl prac bułgar
skich Hobczewa.

Wydawnictwo lo mu na oku głównie cele praktyczne, informację 
dla przyszłych prac legislacyjnych. Wiąże się ono jednak ściśle też 
/. Iiistorją, w szczególności prawa i gospodarczą. Już .1. Grimm zwrócił 
uwagę na analogję między prawem a językiem, „welcbe ans in hen t i - 
gen Yolksdialektcn Forniru and Wórtcr des hóchslen Allerlnms erken-



nen l i » l "  (Deutsche Rechtsullertumer, IV wyd., I. I, sir. IX). Ola 
szkoły I. zw. germanistycznej prawo ludowe było łącznikiem między 
dawnem germańskiem prawem (przed recepcję prawa rzymskiego) 
a przyszłam prawem niemierkiem. Prawo ludowe ma żalem dwa 
oblirza: jedno, skierowane do przeszłości, którego jest odblaskiem 
i wytworem, — a drugie skierowane do przyszłości, praktyczne, legis
lacyjne. Wśród Słowian, a szczególnie u Polaków IBalzer, Abraham, 
Dąbkowskil len pierwszy, historyczny charakter nabrał szczególnego 
znaczenia, podczas gdy drugi legislacyjny nie jest wcale powszechnym 
i z wybitnych nazwisk moiemy w nim w Polsce zanotować tylko prof. 
Dąbkowskiego. I ' innych Słowian pod oboma kątami patrzenia pra
cowali Bogiśić i Bohczew- a Bogiłić nawet jako czarnogórski minister 
oparł na tej podstawie czarnogórski kodeks cywilny.

Zaznaczyć należy osobno proł. Eug. Ehrlirha, który dal swoistą 
i skończoną w sobie leorję prawa zwyczajowego Inielylko ludowego). 
Ciekawą tę leorję streszczę gdzieindziej, a tu zaznaczę tylko ogólnie 
o jego ustosunkowaniu prawa zwyczajowego do hislorji. Związek len 
uznaje on w całości, ale nie historja tłumaczy dzisiejsze prawo zwy
czajowe, lecz odwrotnie, bo teraźniejszość ma mniej zagadek w sobie, 
niż przeszłość. W  ten sposób prawo zwyczajowe dzisiejsze staje się 
źródłem historycznem; znalazło to szczególne podkreślenie w jego 
leorji, ale było uznawanem jut dawniej w nauce, zwłaszcza słowiań
skiej i polskiej.

Dlatego let wydawnictwo to posiad-.i poważne znaczenie nietylko 
dla legislacji, ale również i dla hislorji. Żeby jednak to znaczenie dla 
hislorji należycie móc ocenić, musiałbym pisać całą rozprawę. Auto- 
rowie bowiem omawianego wydawnictwa to praktycy - prawnicy, któ
rzy Iz wyjątkiem tylko p. A. Bobkowskiego) nie interesowali się zu
pełnie stroną historyczną swej pracy. Dlatego też główną uwagę zwra
cam tu z całego wydawnictwa na jedyną historyczną pracę prof. Ra- 
łacza p. t. „Włościańskie prawo spadkowe w Polsce nowożytnej". 
IT. V, str. 37).

Prawo wiejskie w Polsce nastręcza spore trudności. Rozwiązania 
ich podjął się proł. R., najwybitniejszy dzisiaj znawca lego przedmiotu, 
a przylem uzbrojony w materjaly archiwów warszawskich, krakow
skich, Bibl. Branickich w Suchej i Archiwum gdańskiego.

Do rozdziału o źródłach należałoby dodać prawo kanoniczne pro
wincjonalne, które zajmowało się włościańskiem prawem spadkowem 
In. p. synod piotrkowski r. 1464 lub r. 1557. Karnkowski, Conslitutio- 
nes. Kraków 1579, k. 73 in v.l. Postanowienia te mogły mieć znaczenie 
choćby w czasie prorogacji sporu między poddanymi dóbr kościelnych 
(VL II, 579), lub w razie sporu między duchownymi In. p. St. p. p. p. 
XII, nr. 7402).

Autor zajmuje stanowisko krytyczne wobec judykalury sądów 
wiejskich (str. 7 n.l, lecz Taktycznie pod wpływem ustalonej dla śred
niowiecznego prawa ziemskiego metody czyni z owej judykalury wla-



śriwc główne źródło swej pracy. Olóź co do lego miałbym pewne za- 
strzeżenia. Wyroki sądów wiejskich należy, mojem zdaniem, jak naj
ostrożniej interpretować: wydawane i spisywane przez osoby, zasadni
czo o niższej inteligencji, a w dodatku spisywane niedbale są źródłem 
często bardzo niejasnem. Dlatego leż w kilku drobiazgach żywię wąt
pliwość, czy inteprelacja, przyjęła przez autora, jest zupełnie uza
sadnioną.

Jako kwestję ważniejszą, a budzącą z tej samej racji wątpliwości, 
podnieść należałoby kwestję spadkobrania ustawowego (sir. 20 — 20). 
Autor na podstawie wyroku sądu referendarskiego z r. 1778 przyjmuje 
linje, zgodne z Groirkim (Tytuły, Przemyśl 1760, sir. 19 — 33). Nawia
sowo pozwoliłbym sobie tu dorzucić pytanie: czy nie byłoby słusznem 
przyjąć za podstawę prawa wiejskiego wogóle źródeł prawa miejskiego, 
u ograniczać swe zadanie do stwierdzenia różnic między obu prawami? 
Ale pytanie to, wymagające obszerniejszego omówienia, należy tu po
zostawić na boku. Natomiast zachodzi kweslja, czy owe linje cytowa
nego wyroku, oraz Groickiego znajdą zastosowanie we wszystkich 
wsiach, czy leż — jak lo autor przyjmuje —  tylko w części wsi.

I tak powołuje on (na sir. 3.) zapiskę z Kasiny Wielkiej z r. 1751, 
która brzmi następująco: „Stanąwszy przed sądem niniejszym W oj
ciech Pulo doniósł, że czwarcizna roli po Mutusie Pucie, stryju swoim, 
bez wszelkiego potomstwa zmarłym, dziedzictwo lej czwarcizny spadło 
na klasztor, a zatem upraszał, aby lo dziedzictwo na syna swego Bart
łomieja Pula mógł wiecznemi czasy zakupić, na co mu P. O. Przeor 
pozwolił, według praw kasióskich, jako najbliższemu, i tę czwarciznę 
dziedzictwem oddał" M. Zapiska ta powiada, że: 1. są krewni bliscy 
(bratanek i syn bratanka), a jednak 2. grunt spadł na klasztor, właści
ciela wsi. Zapiska ta jednak nie powiada, czv może Malus Pula, spad
kodawca nie był tylko doźywotnikiem, jak inna zapiska')  inówi, 
a grunt „dziedziczny dworski", którego doźywolnik - chłop ani prze- 
dawać ani pewnie dziedziczyć nie mógł. Dalej nie mówi zapiska, czy 
grunt spadł na klasztor jako kaduk, czy leź może na mory testamentu? 
Wkoóeu jeszcze bratanek mógł z jakichś przyczyn odpaść od spadku. 
Jeśt lo nietylko moźliwem, ale wprost prawdopodobnem, bo właśnie 
len sam Mateusz (Matiis) Pula występuje w r. 1729 przed sądem 
„Sprawa trzecia — Między Szymonem (czy ojciec Wojciecha Puly, 
wspomnianego w zapisce poprzednio przytoczonej?) y Mateuszem Pu
lami, ponieważ ustuwirzne kłótnie, swary, zwady zachodzą, że ani 
święta zachowują, ani w kościele w święta bywają, ani postanowionych 
od zwierzchności, dworu, wójta i przysięźnych w żadnej obserwanrji 
nie mają i owszem się zawsze sprzeciwiają; sąd tedy, przychylając się 
do lak wielu dekretów ledwie nie corocznych, za pierwszą skargą 
i kłótnią winniejsza strona od dziedzictwa odpadać ma, naznacza

’ ) SI. pr. p. p. T. XI, nr. 3083.
')  Ibid. nr. 3058, -- por. także nr. 3822 Por. leź u autora sir. 8 - ».



i plag 60 kary, świec do kościoła S. Marji Magdaleny sześć strona win- 
niejsza oddać będzie powinna1'

Jak wiele zresztą możliwości mogło tu zachodzić i z jak różnych 
przyczyn odpaść mogli krewni boczni, wskaże inna zapiska, wedle 
której wdowa z dziećmi niedorosłemi spadkodawcy odpada od spadku, 
bo wdowa „dać sobie żadnej rady na trzeciżnie będąca nie może11, 
a dzieciom po dorośnięciu zastrzega się ledwie tylko bliższość „do od
kupienia tej trzecizny1' *).

W  każdym razie można stwierdzić, że przed r. 17ó 1 w Kasinie 
Wielkiej krewni boczni byli dopuszczani do spadków: po bracie r. 
1648 nr. 3316, r. 1662 nr. 3361, r. 1735 nr. 3648, oraz po siostrze r. 1748 
nr. 3672 (ta ostatnia zapiska nie mówi zupełnie wyraźnieli Także i po 
r. 1751 można stwierdzić spadek spadły na bratanków. A mianowicie 
w r. 1759’ l bratankowie spadkodawcy pozywają „strykę11 o to, że 
w sposób niewłaściwy uzyskała spadek dla swego syna nieślubnego, 
którego przedstawiła jako syna spadkodawcy, swego męża; sąd wyzna
cza pozwanej dożywocie, ale po jej śmierci „należeć będzie dziedzic
two11 powodom, I j. bratankom spadkodawcy. Mniej pewne wskazówki 
dziedziczenia krewnych bocznych znajdujemy w zapiskach z r. 1758 
nr. 3711 i z r. 1764 nr. 3722. Mamy jeszcze jedną zapiskę z r. 1754 nr. 
3693, która wskazuje, że nuwet odlegle pokrewieństwo dawało jakąś 
nieokreśloną bliżej hliższość do gruntu: „ile  że ta pół - czwarcizna 
wyszła niegdyś z rąk przodków żony pomienionego Antoniego Chrust- 
ka", oddaje się ten grunt, spadły kadukiem na klasztor, temuż Chrust- 
kowi. Ostatnia zapiska świadczy tylko pośrednio za tern, że krewni, 
dalecy nawet, mieli w Kasinie Wielkiej jakieś prawa bliższości czy 
dziedzictwa. Te wskazówki przemawiają zatem przeciw temu, by tuż 
przed r. 1751 miała wyjść jakaś ustawa pańska lub leż ustalić się 
miała praktyka nieoddawauia z mocy ustawy spadków krewnym 
bocznym.

Stwierdzam zatem, żc brak wskazówek, przemawiających za tern, 
by w Kasinie Wielkiej krewni boczni nie dziedziczyli ab inlestato. 
Inaczej ustawowy porządek dziedziczenia wiejski odpowiadał w zasa
dzie regułom Groickiego

Przechodząc do części szczegółowej, zauważyć należy, że autor nie 
zajmuje żadnego stanowiska wobec znanej literaturze współczesnej (n. p. 
Ostrowski, por. też SI. pr. p. p. XII, nr. 7402) zasady, iż poddany nie

')  Ibid. nr. 363(1. Należałoby len wypadek w liczyć do przedstaw ionych 
przez autora w ypadków  wykluczenia od dziedziczeniu (sir. 24 — 25). Por. 
też n. p. nr. 3705, 3622.

-)  Ibid. nr. 3711. W zględy gospodarcze obok praw nych podaje lakże 
między innem i nr. 3721: „Gdyby Pu low ie  to pole odebrali, o k ló rym  jesl k o n 
trowersja, w szystkie zagrody i cha łupy pogioętyby1'. W y ja śn ia  to bliżej nr. 
3725 leni, że „w szyscy kmiecie oburzy liby  się i chcieli poodbierać zagrodn ikom  
i cha łupn ikom  wydzielone im kaw ałk i grun tów ". Sąd  dalej dodaje: „D o  lego. 
że Pu low ie  uni p ism a żadnego ani św iadka z starych ludzi m ogli pokazne 
z całej wsi, żeby mieli kiedy w possessji len kaw ałek roli".

:,i Ibid. nr. 3714.



może legować bez zgody pana. Na szczególne natomiast podkreślenie 
zasługuje bardzo ciekawy rozdział o tymczasowym gospodarzu.

Na końcu zajmuje się porównaniem prawa wiejskiego z ziem- 
skiem. Przy tej okazji zamieszcza parę uwag krytycznych wobec do
tychczasowej literatury. Zasługuje na podkreślenie ważny szczegół. 
Za jedną z najwalniejszycli zasług podręcznika prof. Dąbkowskiegn 
uwalać należy podniesienie kwestji prawa pospolitego w dawnej Polsce 
oraz wzajemnego stosunku do siebie praw partykularnych. Kwestja la, 
podstawowa i niedająca się rozwiązać na drodze wskazywanej przez 
prof. A. Halbana *), prosi się od 20 lat o podjęcie. Autor do tego przez 
swoje rozległe studja archiwalne musi być uznany za szczególnie 
przygotowanego. Chciałbym zbyt lakoniczne uwagi krytyczne autora 
pod tym względem (sir. 34, nr. 4) móc uznać za zapowiedź osobnej 
pracy temu podstawowemu zagadnieniu poświęconej.

Aż do poznania dokładniejszego poglądów autora na lę podsta
wową kwestję, a w szczególności na pozostającą w związku z nią kwestję 
szczegółową subsydjarności korektury pruskiej dla prawa spadkowego 
innych dzielnic Polski —  trudno zająć stanowisko wobec całkiem 
szczegółowych rozważań. Autor bez żadnych zastrzeżeń opiera się w ca
łości na odkrytym przez siebie wyroku trybunału lubelskiego z r. 1765 
(sir. 32 —  33), że „successio descendil, non ascendit“  (a zatem linja 
wstępnych jesl wyłączoną wbrew korekturze pruskiej). A jednak mamy 
dane, że co do tego szczegółu brak było w dawnej Polsce zgody ’ ) 
Znowuby zatem pozoslnwała kwestja czy metoda przyjęta dla średnio
wiecza (czy zupełnie zresztą słusznie?) da się zastosować do czasów 
nowożytnych? Czy i o ile jeden tylko wyrok, choćby całkiem jasny, 
może tworzyć dostateczną podstawę do ogólnych sądów? Jaką żalem 
drogą należy pójść, by praktycznie móc podołać trudnościom nowo
żytnego prawa polskiego?

Ogólnie biorąc, praca prof. Rafacza skutecznie boryka się z wiel- 
kiemi trudnościami lematu i daje szereg ciekawych wyników, a w nie
których kwesljach podnosi uielykane dotąd problemy, dając pierwszą 
próbę ich rozwiązaui-.i. J. Adamus.

B o b k o w s k i  A.: Włościańskie zwyczaje spadkowe na W o
łyniu. Lud Słowiuński. t. 1. H. Kraków 1930, sir. 187 —  220

■test to skrót rozprawy tegoż autora, drukowanej w „Zwyczajach 
s p a d k o w y c h  włościan w Polsce": IBihljoteka Puławska, tom II . sir. 
HI) — 1761.

C i e p l u c h a  Z y g m u n t  ks.: Z przeszłości ziemi ko
ściańskiej. Nakładem autora. Kościan 1929, str. 301.

' i  A. Hulbun. Nuw v podręcznik polsk iego prawa prywulnego. Hrzegl 
pr. i udm. T. M8. Lw ów  l9iM. sir. 83-1 i n.

2I T-s, Czy imiomn... Th c iu is polska. T. V. W arszaw u 1829, sir. 29 MO: 
,.n nawet nie będąc z sobą zgodne" (>c. p ro jud yku ly ).



W zbiorze szkiców p. I. „N:iuku a społeczeństwo" 'i omawia m. i. 
prof. Bujak warunki pracy naukowej na prowincji, uwzględiiiając 
ludzi stale przebywających na prowincji, jako to obywateli ziemskich, 
duchownych na wsi bib w klasztorze, nauczycieli szkół powszechnych, 
urzędników i I. d. Autor wylicza trzy warunki niezbędne do pracy 
naukowej na prowincji: 1. trzeba chcieć pracować, 2. trzeba umieć 
pracować, :l. trzeba mór pracować. Najważniejszemi warunkami są 
zdaniem autora, warunek pierwszy i trzeci, drugi bowiem przy istnie
niu dwóch innych, zawsze da się łatwo uzupełnić. Obierając n. p. dzie
dzinę nauk historycznych, zwłaszcza specjalnie nadające się dla opra
cowań monograficznych na prowincji lokalne źródła do dziejów miast, 
instytucyj kościelnych, majątków ziemskich i t. p„ można bądźto 
ograniczyć się do najłatwiejszego sposobu pracy naukowej, to jest do 
zbierania malerjalów. hądżlo przejść do opracowania syntetycznego. 
W  drugim wypadku trzeba przedewszyslkiein zgóry uczynić wybór, 
zgóry jasno wiedzieć, co się chce robić, ahv się do lego odpowiednio 
przygotować. W wyborze lvm nie można się kierować fanlaslycznemi 
pobudkami, ale należy się ściśle dostosować do własnych sił i warun
ków, aby uniknąć zawodów i rozczarowań. Zarzynać więc należy od 
małych i prostych zadań, od opisów poszczególnych faktów na ściśle 
określonym obsaarzc, ale opisów możliwie wzorowych, potem dopiero 
brać się do większych zagadnień, do których trzeba większego zusohu 
iiialerjału, albo które wymagają szerszego i ogólniejszego uzasadnie
nia. Przygotowanie polega na opanowaniu metody i na zaopatrzeniu się 
w książki, odczynniki rheni. i I. d., słowem w podręczną pracownię. Do 
zdobycia metody najlepsza jest sposobność w czasie sludjów uniwersy
teckich, ale można leź do niej dojść przez samouclwo, albo nauczyć 
się jej później, korzystając z nadarzającej się sposobności, lub szu
kając je j umyślnie, zwłaszcza, że często wystarcza już kilka dni na 
ohznajomienie się z melodii.

Uważałem za rzecz konieczną przytoczyć powyższe słowa prof. 
Bujaku przy ocenie pracy ks. Cieplurhy. .lak z jednej strony podziw 
wzbudza ofiarność (praca wydana kosztem autora! i pracowitość 
autora w zbieraniu iiialerjału archiwalnego, lak z drugiej strony 
z przykrością musimy stwierdzić, że nieopanowanie metod historycz
nych i nieumiejętność w obchodzeniu się i w wykorzystaniu z wielkim 
nakładem pracy zdobytego cennego materjału, odejmują wartość na
ukową pracy ks. Cieplurliy.

Monogralja ziemi kościańskiej ks. Cieplurhy dzieli się na dwie 
części: pierwsza ogólna, którą możnaby nazwać próbą syntetycznego 
ujęcia monografji ziemi kościańskiej pod względem historyczno - go
spodarczym, oraz część druga, szczegółowa, podająca luźne, niesyste
matyczne, nie stojące ze sobą w żadnym wewnętrznym związku, wia
domości historyczne z poszczególnych miejscowości.

'I Kr. Bu j a k :  Nauka a społeczeństwo. Szkice z dziedziny nauko- 
znawstwa. Warszawa 1930.



W pierwszej części znajdujemy następuj«|ce rozdziały: I. Powiat 
kościański, 2. Starostowie, burgrabiowie i rejenci kościańscy, 3. Prze
zwiska w Kościańskiem w latach 1400-- 1800, 4. Ceny ziemi, zboża, 
bydła i innych rzeczy, 5. Miary ziemi i zboża, tł. Folwarki, 7. Osada 
wiejska, 8. Poddaństwo, 0. Sądy i samosądy wiejskie. Ze spisu roz
działów dowiadujemy się, że autor pragnął dać obraz stosunków go
spodarczych i społecznych w ziemi kościańskiej w latach 1400— 1800. 
Zauważamy więc przedewszystkiem zupełny brak opisu ziemi kościań
skiej pod względem geograficznym Załączona do pracy mapka orjen- 
tacyjna położenia osad w połowie XV wieku jest niewystarczająca. 
Dla filologa i heraldyka ciekawy będzie rozdział, w którym zesta
wiono 2500 przezwisk, zebranych po części z ksiąg ziemskich, głównie 
zaś z ksiąg kościelnych w Bialczu, Czaczu, Głuchowie, Konojedzie, 
Kościanie i Wyskoci.

W rozdziale 4-tym zestawił autor ceny zboża, ziemi, bydła i I. p. 
w ziemi kościańskiej w latach 1415—  1835. Oceniając zawarty w tym 
rozdziale malerjal z punktu widzenia hislorji ren, należy zauważyć, że 
zastosowana przez autora metoda „kronikarska" zestawiania cen sze
regu towarów przygodnie zdobytych, odpowiada metodzie naukowej pn
iowy XIX w., kiedy historja cen zaczynała dopiero kiełkować. Lepiejhy 
hylo, gdyby autor ograniczył się do cen jednego lab paru towarów 
i podał ich ceny w odstępach kilkuletnich, możliwie równych. Dałoby 
to nam w przybliżeniu obraz rozwoju cen w tych paru wiekach 
w ziemi kościańskiej. Zwłaszcza nadawałoby się do tego zboże. Taki 
wykaz mógłby być wykorzystany z pożytkiem jako malerjal źródłowy 
do innych prac. Podawanie cen ma swoje znaczenie, gdy zestawia się 
cale serje cen (w oparciu się o wykazy, rachunki i inne źródła). Dalej 
charakter cen, miejscowość notowania ceny, jakość źródeł —  powinny 
być zaznaczone, bo służy to do oceny wartości tych wiadomości. Me
toda „kronikarska" mogłaby być przyjętą jedynie dla średniowiecza, 
gdzie wiadomości o cenach są bardzo rzadkie i rozrzucone po wielu 
źródłach (XV wiek), jednak podając je, trzebaby zaznaczyć pocho
dzenie wiadomości, ułatwiające kontrolę i bliższe informacje o renie. 
Potraktowane jako malerjal, (autor nie daje żadnego opisu), tern 
więcej wymagają, ażeby dostosowano się do reguł i zasad obowiązu
jących przy wydawnictwie źródeł.

Podobnie leż w odniesieniu do rozdziału o „miarach ziemi 
i zboża", ze względu na metodę pracy, stosowaną przez autora, nie 
znajdujemy dowodu, czy wyniki przedstawione opierają się wyłączne 
nn źródłach, odnoszących się do ziemi kościańskiej, czy odnoszą się 
one do lego samego czasu, czy też autor nieliczna w/Ińianki źródjpwe^/' 
łączył z wynikami prac innych, v-PA>ypuszczenia nasze idą. raczej 
w kierunku ostatnim Bardzo mętnie przedstawił autor miary roli. 
Zupełnie dowolne i niepoparle źródłami jesl zrównanie „śladu" 
z „mansus" i inne trudne do zrozumienia twierdzenia. To samo odnosi 
się do miar zhoża. Dla autora czas i miejsce nie mają żadnego zna
czenia, a ćwierlnia z XVI w. i miara z XIX w. zdają się być te same.



Autor uważa, że „w łóka-- obejmowała nie 30 mórg polskich, lecz 
30 mórg chełmińskich, czyli 20 — 22 ha (sir. 39). A. Meilzen w dziele 
„D er Boden und die landw iilschafllichen Verhallnisse“ , tom III., str. 
010 oblicza: 1 polska włóka (Hufel — 30 polskich m orgów czyli
17 ha 95 a, co bardziej jest uzasadnione, niż wywody autora. W  każ
dym  razie trudno ocenić wyniki autora, zwłaszcza „w ykazy  m iar", 
bo o ile oparte sq one na źródłach, znalezionych przez autora, to 
bezwzględnie posuwa te nasze szczupłe wiadomości naprzód.

W pozostałych rozdziałach znajdujemy wprawdzie dużo cennego 
malerjału historycznego, jest on jednakże zupełnie nieopracowany, 
niesklasyfikowany i nieoznaczony pod względem pochodzenia źródeł.

Druga część, najobszerniejsza podaje szczegółowy wykaz osad 
w Kościańskiem z połowy XV w. i luźne wzmianki historyczne o ich 
właścicielach, o plebanach i poszczególnych mieszkańcach. Autor nic 
wykorzystał wszystkich źródeł, n. p. Inscripliones Posnanienses 
z r. 1560—  1717 przejrzał tylko częściowo, nie zna pozalem mono 
grafji E. Calliera „Powiat kościański pod względem geograficzno - 
statystycznym w XVI-lym wieku'-. K. Jan Hladylowicz.

H c d e m a n n  O t t o n :  Historja powiatu brasławskiego.
Nakładem Sejmiku brasławskiego. W iln o  1930, str. XXXI +  484. 
(Z mapa.).

Praca dzieli się na dwie części: ogólna, która podaje dzieje 
powiatu od czasów najdawniejszych do ostatnich, oraz szczegńłown, 
która zawiera monografje poszczególnych miast. Autor opiera się na 
niewykorzystanych dotychczas malerjałach archiwów państwowych 
i zbiorów prywatnych. Celem autora były raczej momenty dydak
tyczne, w drugim rzędzie naukowe, co też ujemnie wpłynęło na me
lodyczne ujęcie i przedstawienie bogatego malerjału historycznego. 
Wykład popularny, książka ozdobiona rycinami. Mapka powiatu, za
wierająca mnóstwo szczegółów, zupełnie nieprzejrzysta. Wykazy 
źródeł i literatury, spisy oraz indeks nazwisk i miejscowości w wy
sokim stopniu ułatwiają korzystanie z książki i tern samem podnoszą 
wartość dzieła. K. J. HI.

P u I u a r o w i c z W ł a d y s ł a w :  1‘ źródeł Sanu S lrv ja
i Dniestru (H istorja powiatu lurc/.ańskiego). Turka 1929, sir. 
144 +  7 nlb.

Monogrnfja p. Pulnarowicza przedstawia nam dzieje powiatu 
torcznńskiego od chwili powstania wsi Turki i kilku osad okolicznych 
do połowy XIX st. Objaśniono w niej pochodzenie nazw geograficz
nych i opisano kolonizację puszczy, dokonaną przez rycerstwo woło
skie za panowania Jagiełły, oraz pierwsze spory o granice dóbr szla
checkich i królewskich. W  krótkich słowach naszkicował autor system 
kolonizacji wołoskiej, prawo wołoskie i ustrój wsi wołoskiej. Naj
więcej miejsca poświęcił szlachcie, która osiadła po licznych w po-



wiecie za ściankach, przedstawiając je j udział we walkach o granice 
Rzeczypospolitej, w życiu publicznem i jej życie prywatne, pełne 
sporów, pieniackich procesów, zajazdów i gwałtów. Barwnie opisano 
niebezpieczne życie na południowych kresach, bo i najazdy tatarskie 
czasem tu dochodziły i zbójnicy węgierscy pod egidą panów węgier
skich ustawiczne urządzali napady, że aż specjalną straż graniczną,
I. zw. smolacką, trzeha było obmyśleć; nie brakowało też i miejsco
wych łotrów. W  r. 1730 podniesiono Turkę do rzędu miasteczka, które 
zaczęło się szybko rozwijać, otrzymało kościół, cztery cerkwie i syna
gogę. Zkolei przedstawia autor własność gruntową w lalach 1783 
i 1852, ciężary ludności, politykę rządu austrjackiego i nieszczęśliwą 
rolę mandalarjuszy, oraz kreśli hislorję poszczególnych wsi powiatu. 
Wreszcie ze szczególnem umiłowaniem powraca do szlachty zaścian
kowej i jej poświęca znowu parę rozdziałów. Dziś dzięki polityce 
rządu austrjackiego szlachta la zbiedniała, potraciła majątki, lub zo
stała przemocą usunięta z królewszczyzn; dawni właściciele pracują 
dziś przeważnie jako robotnicy tartaczni, zachowali jednak tradycję, 
swój ustrój i obyczaje. Praca p. Pulnarowicza nie ma ani charakteru 
studjum geograficzno - historycznego, ani społeczno-gospodarczego, 
ale jest raczej barwnym obrazkiem z zakresu hislorji kultury.

T. L n d .

W y s ł o u c h  S e w e r y n :  Z dziejów Łosośny i jej posia
daczy XV —  XVI w Ateneum Wileńskie, I. 7, 1930 r.. sir. ' 
145 — 169.

Aulor omawia losy wymienionego terylorjum i charakteryzuje 
jego posiadaczy. Praca la jesl przyczynkiem do hislorji po
wstawania i upadku fortun możnowładczych W. ks. Litewskiego 
do końca XVI wieku. Analizując dane źródłowe, odnoszące się do 
dziejów Losośny, aulor stara się przedstawić obraz tych głębokich 
procesów wewnętrznych, jakie przeżywało wówczas W. Ks. Litewskie.

S t . P .

K r y c z y ń s k i  L e o n :  Kegeslr dokumentów na dobra ta
tarskie Lostaje (1600— 1789). Ateneum Wileńskie, I. VII. Wilno |  ̂ . 
1930, str. 312 — 338.

Uwagi godnym przyczynkiem źródłowym do hislorji gospodar
czej i rodów tatarskich w Polsce jest malerjał zawarły w regestrze 
dokumentów dla dóbr Lostaje w pow. oszmiańskim, a obejmujących 
hislorję lakźe dóbr na przestrzeni blisko dwustu lat.

Sam regestr poprzedzony jesl pewnego rodzaju wstępem, w któ
rym aulor poza przytoczeniem bibljografji najważniejszych prac, 
traktujących o polskich Talarach, omawia dzieje ich w Polsce, j
uwzględniając liczbę i pochodzenie poszczególnych rodów, oraz udział 
tychże w życiu spolecznem, kulluralnem. polilycznem i wojgkfiwem



Szczegółowo równie* rozpatruje autor lerylorjum  zamieszkane przez 
Talarów, a przedewszvslkiein nazwę, położenie i obszar ł.ostaji.

S t . I>.

S t e b e l s k i  A d a m :  Łódź i klucz łódzki u schyłku
Rzpllcj. Rocznik Oddziału Ludzkiego Pol. Tow . Hist. 1929— 1930, 

Łódź. t. 2, str. 57 - -  157.
Praca dotyczy lal 17tł0— 1796. Autor, opierując się głównie 

na malerjalach arcliiwaliiych, daje w pierwszej części swej 
pracy dokładny opis rozmieszczenia i wyglądu zewnętrznego 
Lodzi, oraz klucza całego, a wskazując na podstawowe wa
runki rozwoju, sięga do okolicznych osiedli, wsi i miast. 
Stwierdza, *e położenie zdała od większych środowisk i głównych 
dróg komunikacyjnych, oraz czynniki lokalne sprawiły, że dawna 
Łódź hyla miastem rolnicze in, różni;)ceni się od wsi posiadaniem 
prawa m iejskiego i formą rozbudowy. Druga część pracy, nosząca 
Iytu l: ..Stosunki gos|H>dar( ze", informuje dokładnie o całokształcie 
administracji gospodarczej, stanie posiadania, dochodowości, czynszów 
i ciężarów na rzecz puna. kościoła i państwa każdej z poszczególnych 
jednostek gospodarczych, wchodzących w skład klucza, z osobna. 
C.alość klucza hyła własnością biskupa włocławskiego, który oddawał 
go dzierżawcy za rocznym czynszem, a len znowu zkolei mniejsze 
objekly gospodarcze dalej poddzierźawial. W  części Irzrciej i ostatniej 
zajmuje się autor organizneją administracyjną i sądową, wykazując, 
że nie stanowi ona pod lyin względem, w przeciwieństwie do strony 
gospodarczej, jednostki złożonej wyższego rzędu. Położenie gospo
darcze kmieci kluczu łódzkiego było liche, a położenie miasteczka 
Lodzi zależne było ml dobrobytu kmieci okolicznych. 1'slrój gospo
darczy klucza minio zmiany władzy politycznej w 17Uó r. pozostał 
len sam i bv> dalszym ciągiem gospodarki hiskupów kujawskich.

T. F r .

B ó b r  zy ń s k i M i c h a ł :  Przed powstaniem. Rozdział
z drukującej się książki p. I.: „D zie je  Polski porozbiurowej". 
Przegląd Współczesny, r. 8. Kraków 1929 t. 31. sir. 321 — 336.

Wynikiem szerokiego poglądu na całokształt stosunków w Kró
lestwie Polskieni jest ujęcie i podkreślenie przez aiiloru znaczenia 
kweslji uwłaszczenia włościan. Tej to sprawie przypisuje autor decy
dujący wpływ nu ukształtowanie się późniejszych wydurzeń. Po omó
wieniu stanowiska, zajętego w lej mierze przez Towarzystwo Rolnicze, 
roztrząsa ou działalność Aleksandra lir. Wielo|>olskiego. Należylein 
rozwiązaniem kweslji wlościnńskirj inógt W ielopolski wielce przy
służyć się dla kraju, kirriijąc go na lepsze tory rozwoju. Nieudolne 
jednak i niewłaściwe uregulowanie tych spraw przesądziło zgóry w y
niki całej jego. jakkolw iek lak owocnej w zdobycze działalności, dla 
kraju zaś przyniosło katastrofę. J  S z .



(i r a h s k i W ł a d y s ł a w :  Wieś i Folwark. Zbiór prac
ekonomiczno - rolniczych. Warszawa 1930, sir. I—HI. (Prace Za
kładu Polityki Ekonomicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa W iej
skiego w Warszawie pod kierunkiem prof. Władysława Grab
skiego. r. I, 1928 —  29.

Sprawa ekonomicznej przewagi drobnych, czy dużych gospodarstw, 
zajmowała już oddawna i publicystów i uczonych, nie została jednak 
do chwili obecnej ostatecznie rozstrzygnięta. Jest to zagadnienie nie
zwykłej doniosłości. Bowiem od należytego jego zrozumienia zależy 
właściwe nastawienie polityki agrarnej.

Tematem powyższym zaj;|l się ostatnio prof. Władysław Grabski, 
jeden z najwybitniejszych w Polsce znawców spraw agrarnych. W  w y
mienionej w nagłówku rozprawie przedstawia najpierw pokrólre roz
wój pogli|dów un to zagadnienie, następnie zaś. analizuje najnowszc 
dnne cyfrow e, osiągnięte przez prof. Laura i Sekrelarjal Chłopski 
w Szwajcarji, przez badaczy polskich, a w szczególności przez W ydział 
Ekonomiki Drobnych Gospodarstw Instytutu Naukowego Rolniczego 
w Puławach, jakolcz przytnc/n dla porównania cyfry, zawarte w w y
dawnictwach sowieckich

Nu pod luwic analizy tych danych i rozważenia działania w obu 
kalegorjach gospodarstw Irzcch czynników produkrji. a m ianowirie 
przyrody, kapitału i pracy, dochodzi do naslępuji|cvch wniosków:

1. Doniinnji|cc znaczenie czynikn przyrody w produkcji rolnej re
dukuje znacznie korzyści, jak ie osii|gaji| gospodarstwa duże z nagro
madzenia kapitału, maszynizmii. podziału pracy, specjalizacji techniki, 
które to czynniki w zakresie przemysłu spowodowały zwycięstwo 
fabryki nad rękodziełem.

2. Gospodarstwo drobne, którego właściciel zainteresowany jest 
bezpośrednio w wynikach własnej pracy, unika łatwiej wielu strat 
i zbędnych wydaliśów. Nie jest leż narażone na brak sił roboczych.

3. Gospodarstwa duże. dzięki stosowaniu mccbnnirznej uprawy 
i większej ilości nawozów sziucznych. maja przewagę nad drobnemi 
w zakresie produkrji roślinnej, pod względem ilości i jakości plonów. 
Mimo to maja w stosunku do swej powierzchni mniejszi* produkcję 
brutto od gospodarstw włościańskich. uiaji|cych nad folware/nemi zde
cydowana przewagę w zakresie hodowli zwierz>|l domowych.

4. Gospodarstwa włościańskie muji| produkcję z hektara brutto 
leni większp. im si| drobniejsze. Natomiast opłacalność pracy jest 
w karłowatych gospodarstwach niemal o połowę mhiejsza. niż w- |H'lno- 
rolnycb.

5. Gotówkowe koszta prowadzenia gos|iodurslw drobnych si| w sto
sunku do ich powierzchni niniejsze, niż w folwarcznych, co powoduje 
większa ich żywotność i odporność na niepoinyśliiii konjiinklurę.

IS. Największa intensywność gospodnrki i opłacalność pracy wy- 
kazujii gosp.KJarstwa włościańskie od .">—  15 hu i niniejsze folwarczne 
do 250 ha. na których gospodaruje sam właściciel.



7. Iloić gospodaistw obu tych typów powinna być powiększona 
kosztem prowadzących gospodarkę ekstensywną gospodarstw wielkich 
włościańskich i wielkich folwarcznych.

8. Program tworzenin na wsi jednolitego typu gospodarstw wło
ściańskich pelnorolnych nie jest słuszny, gdyś po jego realizacji obni
żyłby się stopień intensywności gospodarki, oraz zwiększyłaby się ilość 
bezrolnego proletarjatu. Powinny istnieć obok siebie: niewielkie fol
warki, wyspecjalizowane w kierunku zarodowym i selekcyjnym, 
znaczna ilość gospodarstw włościańskich średniorolnych, obejmujących 
większość ziemi i znaczna ilość małorolnych, których intensywność 
można byłoby jeszcze znacznie wzmóc przez akcję oświatową, organi
zację kredytu i spółdzielczości.

Jednorodność i szablon nie sprzyjają postępowi ekonomicznemu, 
który dokonać się może jedynie na gruncie dużej skali różniczko
wania się i silnego tempa podnoszenia się rozwoju sił indywidualnych.

W . S .

I. a n d a u W ł a d y s ł a w :  Poglądy włościan na sprawę
niepodzielności gospodarstw wiejskich. Warszawa 1930, sir. 92. 
łnstylut Gospodarstwa Społecznego. (Sprawy włościańskie, nr. 1).

Praca, napisana na podstawie ankiety Centralnego Związku Kółek 
Rolniczych z r. 1927, obejmuje poglądy włościan na sprawę niepodziel
ności gospodarstw wiejskich w pięciu środkowych województwach: 
warszawskiem, luhelskiem, kieleckiem, łódzkiem i bialoslockiem. Liczba 
rozesłanych kwesljonarjuszy do tych województw wynosiła 700. z któ
rych zaledwie 236 i to niezupełnie wypełnionych wróciło. Pytania 
w nich zawarte dotyczyły kwestji istnienia w obecnym czasie dawnych 
przepisów prawnych, któreby nie pozwalały dzielić gospodarstw 6-cio 
morgowych, następnie przyczyn dzielenia, stopnia podziału przed wojną 
i po wojnie, stanu ilościowego gospodarstw podziałowych, opinji wło
ścian na sprawę podziału i ustosunkowania się ich do ewentualnie 
mającej być wprowadzonej ustawy, oraz przyczyn tego ustosunkowania 
się, wreszcie opisu gospodarstw, w których jest zwyczaj niedzielenia. 
Materjat w formie odpowiedzi na postawione pytania opisał autor po- 
kolei poszczególnemi grupami, przeplatając często opis cytatami. — 
Jakkolwiek praca oparta na niezbyt obfitej ilości źródeł, które muszą 
budzić w wielu wypadkach ze względu na swój charakter zastrzeżenia, 
jest ciekaw-.i i pożyteczna dla badań nad dzisiejszeni położeniem wsi.

A. W.

B a d a n i a  na d  o p ł a c a l n o ś c i ą  g o s p o d a r s t w  
w ł o ś c i a ń s k i c h  w roku gospodarczym 1927/8 (od I lipca 
1927 do 30 czerwca 1928). Sprawozdanie Wydziału Ekonomiki 
Drobnych Gospodarstw Wiejskich w Państwowym Instytucie Na
ukowym Gospodarstwa Wiejskiego. Cz. 1. Nakładem Państw. 
Instytutu Naukowego Gosp. Wiejsk. w Puławach. Warszawa



1929, str. 174. (Bibljoteka Puławska. Serja prac społeczno-go
spodarczych, nr. 2 0 ).

Jest to drugi rocznik tego wydawnictwa, ważnego takie dta badań 
porównawczych nad kosztami produkcji i nad spożyciem rolniczem 
w dawniejszych czasach. Zawiera ono opracowanie rachunków cało
rocznych, blisko 1000 gosp. włościan z obszaru całej Rzpltej, gdy 
pierwszy rocznik zawierał ich niespełna 500.

W o j t o w i c z  A l o j z y :  Obelść, obelnicy i prawo obelne. 
Rocznik Bibljoteki Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, 
t. 8  Warszawa 1930 str. 1 —  80.

Praca niniejsza jest częścią składową większej, poświęconej sto
sunkom gospodarczym w puszczy Kozienickiej, dającej całokształt 
życia gospodarczego w wymienionej puszczy. Jest ona niezmiernie 
ciekawą z tego względu, iż oparta na bogatym materjale archiwalnym 
wyjaśnia sporną i nierozstrzygniętą w literaturze kwestję istoty i ge
nezy prawa obelnego. W  świetle badań Wojtowicza występuje ono 
wyraźnie jako samorząd gminy bartniczej, względnie bractwa bart- 
niczego ze starostą i ławnikami obieranymi przez obelników i wła
snym sądem obelnym. Początków obelnictwa, jak i powstania związ
ków bartniczych dziś już wyśledzić niepodobna. Bractwa bartnicze 
znajdujemy już w XV wieku, a utrzymują się one do końca XV III w., 
prastare zaś prawo bartnicze, regulujące stosunki obelników, nosiło 
nazwę prawa obelnego. Obszar, na którem obowiązywało prawo 
obelne, obejmuje, wedle obliczeń autora, wbrew dotychczasowym 
twierdzeniom, iż jest ono wytworem lokalnych stosunków jedleńskich, 
7.000 km’  w obrębie województwa radomskiego, dóbr królewskich 
w Solcu i innych sąsiednich lasów. S. />.

K w a p i s z e w s k i  J ó z e f :  Z dziejów bartnictwa na Ma
zowszu w w. XV. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudziesto
pięcioletniej działalności naukowej prof. Marcelego Handelsmana. 
wyd. staraniem i nakładem uczniów. Warszawa 1929, str. 
167 —  177.

Autor stara się wyjaśnić sens realny, tkwiący w wyrazach „super 
ąuodlibet manuale", orftz „binas apes" z ustawy warszawskiej z roku* 
1401, regulującej szczegółowo gospodarstwo bartne i określającej pf>9r I 
wiązki bartników względem właścicieli ziemskj,ch.ki 1

Wspomniane wyrazy ^ałj)** powód do sporów w dotychczasowej 
literaturze, omawiającej dzieje bartnictwa. Autor polemizuje z ba
daczami tej kwestji (zwłaszcza z A. Braunem), cytuje obficie litera
turę, odnoszącą się do dziejów i techniki bartnictwa wogóle. E  W.»

ć e r n y  V a c l a v  Dr.: Hospodśrskć instrukce. Prehled
zemedelskych dejin v dobc patrimonijniho vclkoslatku, v XV —

16Rtanikl *poŁ i |«p> 1-



XIX stok-ti. V Frazę 1930. Nakładem Oskoslovenske Akademie 
Zeinedclske, sir. 4 0 1 + 2  nlb.

Praca niniejsza stanowi zarys historji ustroju wielkiej własności 
ziemskiej w Czechach i jej kultury rolniczej od XV —  XIX stulecia 
Materjał w postaci instruktarzy gospodarczych, na których praca jest 
głównie oparta, czerpie autor przedewszyslkiem z „Archiv Cesky", t. 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXIX, wydawanych przez J. Kalouska. 
Prócz tego posługuje się autor licznemi instruktarzami dotychczas 
jeszcze niewydanemi i zupełnie nieznanemi. Gdy dodamy do tego 
jeszcze bardzo liczną literaturę pomocniczą, uprzytomnimy sobie, jak 
wiele pracy włożył autor w swoje dzieło. Praca składa się z Irzech 
części. W części pierwszej, która jest niejako wstępem, stara się 
aulor przedstawić znaczenie instruktarzy, określić czas ich powstania 
i lornię. Czas powstania instruktarzy gospodarczych w Czechach, od 
nosi autor do końca XV i początku XVI wieku, a więc do czasu, 
w którym wielka własność ziemska została ponownie zorganizowana 
w myśl gospodarczych i kulturalnych potrzeb renesansu. Największa 
jednak liczba instruktarzy powstała w XVII i XVIII wieku, kiedy to 
przeważna część arystokratycznych właścicieli ziemskich nie zajmo
wała się sama gospodarstwem, lecz prowadzenie jego powierzała 
swoim urzędnikom. Charakteryslyrznem jest to, że najlepsze instruk
tarze czeskie, pochodzą z lego czasu, kiedy gospodarstwo znajdowało 
się w zupełnem zaniedbaniu. Właściwe znaczenie instruktarzy trwa 
do XIX wieku, kiedy to został obalony system trójpolówki, a wśród 
zawodowych rolników zaczęła się rozpowszechniać fachowa literatura 
gospodarcza, zajmująca miejsce instruktarzy.

Część druga pracy, do której się właściwie tytuł dzieła odnosi, 
daje nam przegląd wszystkich gospodarczych dziedzin wielkiej wła
sności ziemskiej od XV — XIX wieku. W  części tej autor przedstawia 
system gospodarczy wielkiej własności ziemskiej, począwszy od cza
sów najdawniejszych aż do XIX w. i wszelkie zmiany zachodzące 
w tym systemie w ciągu wieków. Cała administracja wielkiej wła
sności, stosunek jej do poddanych, jak i organizacja pracy, czyto 
pańszczyźnianej, czy też najemnej posiadają tu swoje jasne i przej
rzyste odbicie. Nie mniej dokładnie opisuje autor rozwój kultury rol
niczej, wszystkie gatunki uprawnych zbóż, roślin pastewnych i warzyw. 
Jeśli chodzi o gospodarkę hodowlaną, leśną, rybną i o przemysł, to 
wszystkie te zagadnienia są tu również bardzo dokładnie opracowane.

Część trzecia, zamykająca pracę, podaje nam wykaz instruktarzy, 
na których aulor oparł swe dzieło. Począwszy od wieku XV do XVII 
liczba instruktarzy wzrasta, od wieku zaś XVII do XIX maleje. Podczas 
gdy w wieku XV mamy lylko 2 instruktarze, to wiek XVI posiada 
ich już 32, a wiek XVII.najwięcej, bo aż 86. W  XVIII stuleciu liczba 
la się już zmniejsza i dochodzi do 69, a w wieku XIX mamy ich już 
tylko I I .  Najwięcej instruktarzy posiadają dobra saskie —  27, na
stępnie dobra lobkowickie —  19, lichtensteińskie — 13. Jeśli chodzi 
<■ inne dobra, jak n. p. frydlandzkie, kladrnhskie, rahszlajńskie, krzy-



wokładzkie, to posiudujii one w ciągu całego omawianego okresu po 
:i —  a instruktarzy. Największą ze znanych instrukcyj czeskich jest nie
wątpliwie „Instrukce fiidlandska zestavcna r. 1828“ . Podzielona na 42 
rozdziałów, z których każdy liczy szereg artykułów, zawiera ona bardzo 
szczegółowe przepisy dla każdej kategorji urzędników i służby gospo
darskiej, oraz dla prowadzenia gospodarki rolno - hodowlanej i prze
mysłów z nią związanych, jak również gospodarstwa rybnego, lejnego, 
ogrodnictwa i prowadzenia szkółek drzewnych.

Jeśli chodzi o stosunek instruktarzy czeskich do polskich, to 
czeskie, jako znacznie wcześniejsze mogły być wzorem co do formy 
i treści naszych instruktarzy. Czy jednak instruktarze czeskie były 
u nas znane, wykażą to kiedyś dalsze badania. Zdaniem naszem naj
większy wpływ wywarło na polskie instruktarze dzieło Jana Hermana 
z Nidborku, wydane w r. 1602 p. t. „Lieflandischer Landmann'1. Po
nieważ największa liczba polskich instruktarzy wyszła dopiero w dru
giej połowie X V III w.,w którym to czasie dzieło Hermana z Nidborku 
doczekało się czwartego wydania w polskiem tłumaczeniu, żaden zaś 
instruktarz nie pojawił się u nas wcześniej od pierwszego wydania 
tego dzieła, można zatem śmiało powiedzieć, że „Lieflandischer Land
mann'1 był wzorem polskich instruktarzy.

Zarówno układ, jak i prosty i jasny styl pracy l)r. Cernego 
ułatwia sludjowunie lego dziełu, któremu niewątpliwie należy się 
jedno z pierwszych miejsc w czeskiej literaturze historyczno - gospo
darczej. A\ Sikora.

S e w e r y n  '1'.: Łowiectwo ludowe w Polsce. Z 17 rysunkami. 
Lud Słowinński. I. 1. H. Kraków, str. 238 — 254.

M o s z y ń s k i  K.: Samołówki łowieckie. Lud Słowiański,
I. I. B. Kraków 1930, sir. 100— 101 i 257.

Obie prace, a zwłaszcza pierwsza, informują o niezwykle bogatych 
sposobach łowiectwa, istniejących dotąd wśród ludu polskiego, a po
wszechnych niegdyś w Polsce.

D e d e r k o  B o h d a n :  Zdolność płatnicza |K>datkown rol
nictwa. Warszawa 1930. Zbiór prac ekonomiczno - rolniczych, str.
213— 247. (Prace Zakładu polityki ekonomicznej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pod kierunkiem prof. Włady
sława Grabskiego, r. 1, 1928 —  29). 'w'

G a ź d z i c k i J a n :  Monografja wsi Udrycz powiatu zamoj
skiego. Zamość 1929, 8°, str. 36. (Bibljoteka Powsz. l>niw. Regjon. im. 1 
Łukasińskiego w Zamościu nr. 2).

K a r c z e w s k i  Z d z i s ł a w :  Plony roślin uprawnych Pol
sce i środki ich podniesienia. Warszawa 1930. Zbiór prac eku^omiczno- 
rolniczych, str. 258— -315. (Prace Zakładu Polityki^ Ekonomicznej 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w W ystaw ie  pod kierun
kiem prof. Władysława Grabskiego, r. 1. 1928 — 291.



K o z i e r o w s k i  S t a n .  Ks.: Obce rycerstwo w Wielkopolsce 
w X III —  XVI w. Poznań 1929, str. 184.

M a n t e u f f e l  T.: Teorja ustroju feudalnego, według Consue- 
ludines feudorum XII — XIII w. Warszawa 1930, str. 1 —  79. Rozpr. 
Hist. Tow. Nauk., t. '.), zesz. 1.

M a r k o w i c z  T.: Koszta utrzymania robotników rolnych
w woj. poznańskiem w I. 1925 —  1928. Roczniki nauk rolniczych i leś
nych, t. 21. Poznań 1929, str. 485 —  522.

O b r ę b s k i J.: Rolnictwo ludowe wschodniej części półwyspu
Bałkańskiego. Z 11 mapkami i 116 rysunkami na 15 tablicach. Lud 
Słowiański, t. 1. B. Kraków 1930, str. 10 —  54 i 147— 187.

S t r z e s z e w s k i  C z e s ł a w :  Wskaźniki intensywności pro
dukcji rolnej. Warszawa 1930. Zbiór prac ekonomiczno - rolniczych, 
sir. 153 — 207. Kasa im. Mianowskiego. (Prace Zakładu Polityki Eko
nomicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
pod kierunkiem prof. Władysława Grabskiego, r. 1, 1928/29).

V. Stosunki miejskie.

C h a r e w i c z o w a  L u c j a :  Dziesięciolecie badań nad dzie
jami miasta Lwowa. Kwartalnik Historyczny, r. 43. Lwów 1929, 
1. II, str. 115— 136.

Autorka daje przegląd prac, tyczących się historji Lwowa, za lata 
1919— 1929. Zwraca uwagę na prawie ie  zupełny brak w tym czasie 
postępu w wydawaniu źródeł, oraz na słabą inicjatywę i materjalne po
parcie przez miasto badań nad jego przeszłością.

Przegląd literatury jest wyczerpujący, przedstawienie je j jednak 
nie jest potraktowane z punktu widzenia historji spot. - gospodarczej.

St. H.

C h a r e w i c z o w a  L u c j a :  Znaczenie badań nad planami 
miast dla ich historji. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu History
ków Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist. 
Lwów 1930, str. 1— 10.

Plan miasta, „wytwór życiowy danych geograficznych, potrzeb 
gospodarczych i obronnych", ma wielkie znaczenie, jako źródło po
mocnicze historyka. Na zachodzie nauka historyczna oddawna posłu
guje się tern źródłem, odczytując z planu przyczyny i cele miasta. 
W celu wyzyskania tego źródła istnieją wydawnictwa planów miejskich, 
u nas wydawane jedynie przez architektów - urbanistów, bez współ
pracy historyków miast.

Przedewszystkiem jednak należy zarejestrować plany miast pol
skich przy współdziałaniu w lej pracy, jak i wydawnictwie, archiwi
stów, historyków miast i urbanistów. A. (i.



K r o t o s k i  K a z i m i e r z :  Dzieje miasta Krotoszyna. Cz. I. 
Miasto Krotoszyn i jego dziedzice za czasów polskich (od 1415 do 
1779). Nakładem Magistratu Krotoszyna. Poznań 1930, str. 399 +
I n lb .  +  11 i lu s l r .

Monogrnlja oparła przedewszyslkiein na niaterjałarli rękopiśmien
nych, mieszczących się głównie w archiwum pnństwowem w Poznaniu, 
archiwum kapilulnem poznuńskiem, gnieżnieńskiem, archiwum para- 
Ijalnem krotoszyńskiem. Korzystano także z aktów grodzkich i ziem
skich pyzdrskich, kaliskich, z inskrypcyj poznańskich, pyzdrskich 
i innych. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których poszczegól- 
nemi okresami są przedstawione dzieje Krotoszyna od r. 1415— 1779. 
Ramy tych okresów stanowią zmiany rodowe jego właścicieli, których 
historja i działalność przedewszystkiein jest lu omówiona. Na końcu 
prncy są zestawione najważniejsze do dziejów miasta dokumenty'.

A. IV

E c k s 11- i u A n I o u i : Dzieje Ponieca do połowy XVI w.
II a n y ż  A n d r z e j :  Krzywin w wiekach średnich. Roczniki hi
storyczne, t. 2. Poznań 1920, sir. 92— 129 i ł. 6 , r. 1930, sir. 
76— 109.

Od szeregu lal jesteśmy świadkami dość ożywionego rozwoju 
hndań nad dziejami naszych miast, o czem świadczy szereg monograłij 
miast, które ukazały się w ostatnich czasach W  miarę badań coraz 
więcej odstania się doniosła rola miast, jako ważnego czynnika w kształ
towaniu zwłaszcza społeczno - gospodarczej struktury dawnego państwa 
polskiego. Od badań nad dziejami miast większych zwrócono zkolei 
uwagę na miasta mniejsze, których objęcie badaniami musi się uznać 
za niezbędne, jeśli się chce poznać całokształt dziejów miast, ich 
funkcyj gospodarczych, ich znaczenia dla historji wewnętrznej całego 
kraju i państwa polskiego. W iele z tych prac ma charakter amatorski, 
więc leż ujawnia wiele usterek i niedomagali z punktu widzenia nauko
wego. Mimo to zasługują one na jak najżyczliwsze przyjęcie ze względu 
na cel, jaki im przyświeca, mianowicie szerzenie zamiłowania do dzie
jów lokalnych przez pogłębianie ich znajomości u szerokiego ogółu. 
Oczywiście uzasadnioną jest rzeczą domagać się, by i te amatorskie 
prace w jak najszerszej mierze czyniły zadość przynajmniej najbardziej 
zasadniczym wymaganiom metody naukowego badania, więc przede- 
wszystkiem, by się opierały na gruntownej znajomości literatury i przy
najmniej drukowanych źródeł, poprawnie rozuminnyrh i wyzyskanych. 
Natomiast od prac nad dziejami miast, mających charakter naukowy 
lub pretendujących do niego przez samo pojawienie się w naukoweni 
czasopiśmie, należy bezwzględnie domagać się, by nie obniżały poziomu 
badań już osiągniętego przez poprzedników i by nie zachwaszczały

M Omówiła te monografje częściowo p. ł, Charewiczowa w Kwart. 
Ilisl. z r. 1928, I. 42, sir. 391 — 403



wydawnictw naukowych, dających im firmą. Watah mamy szereg oprą* 
cowad dziejów ddast godnycłr do naśladowania, jak mooogrnfje Tar
nowa 'I, Rzeszowa *). Uścia solnego *). Gniezna *| i t. p„ pomijając prace 
o większych miailarh, jak Kraków. Lwów, Pomad i I. p. Jest wcale 
obaterna literatura, dolyrtąca poszczególnych zagadnie* t dtiejów 
miaat, jak ich geneza, uatrój, skarbowość, organizacja cechowa, aądo- 
wnictwo, wiąc nieznajomość problemów t dtiejów miaat, orar iatnieją- 
cych juś ich roiwiątad jrat po prostu aamykaniem sobie drogi do 
jakichkolwiek wartościowych naukowo wyników. Od tego caatrteśenia 
wypada mi tartą* oceną wypisanych w nagłówku prac: aą one obja
wem dobrych chąri, ale pod wtglądem naukowym w wielu kierunkach 
nic rtynią zadość wymaganiom, jakie tego rodtajn pracom moi na i na- 
Irły stawia*. Omówią ich tret* najpierw toaobna, a naatąpole echarekle- 
ryiują lącinie braki melodyczne i faklyrrne, które je w jednakim 
stopniu cechują.

Pierwsta i tych prac. omawiająca tl/iejr Ponicca. iniaalecika ilaiś 
wprawdtie niewielkiego, ale w prteaiiośri odgrywającego betaprtectnie 
walnie jatą rolą, njąta toatnia w cttery roidiiaty. W pierwszym roz- 
dtiale praadalawla aator najdawnlajato dzieje Ponieca, poświęcając 
daty* duło nwagi jego właścicielom, którty atoaunkowo dośó ctąalo 
aią zmieniali. Rozdział drugi poświąeoay jest uateleniu daty lokacji h *  
nieca na prawie niemieckiem, wyglądowi tewnąłrtaeaau —UaZo twy- 
czajom i stosunkom kulturalnym, panującym wśród mieatctaa ponlac
kich. Roadzial trzeci traktuje o ustroju władz miejakirh i gospodarce 
miejskiej, a wreszcie stosunki ludnościowe w Poniecu stanowią treść 
rotdtiałn czwartego.

Najdawniejszą wiadomość, jaką spotykamy w śródlach o Po- 
niarn, joat znana wersja podana, trochę w odmienny sposób, w obu 
śląskich kronikach l. zw. Książąt Polskich i Polskiej, o rtekomym po
jedynku Jakiagni magnata ze Zbigniewem, bratem Bolesława Krzywo
ustego. Magnat tan mioi w nagrodą aa pokonania Zbigniewa w poje- 
dyaku ołnymnć od Bolesława Krtywoualego miasto Poniec t okrą- 
giem ‘ i. Odnośnie jednak do wiarygodności lej wersji, juko stosunkowo 
późnej i nie opartej aa dostatecznej podstawie śródłowaj, podniesiono 
ostatnio prwar wątpliwości*), lak, śe nie byłoby rzeczą metodycznie 
poprawną w oparciu o lak póiny przekaz źródłowy, przyjmować jnl 
z początkiem \ll w. istnienie Ponicca. jako miasta. Mimo to nie ulrgn

' I  L c a i e k  J .  I t i - r r i r  K r  ka. l . - t i i a k  Kr lla ie jr  ntiaals T a r 
nowa. Tarn ów  MM I.

•l P ą c k o w a k i  J a n :  l lr te jr  in ijs la  Raeszowa do koóra X V II I  w.,
Rzeasów 111.1

*1 D  a s z y  ś  s k a ■ ( i  o  I i i. s k a Z.: L 'U h- solna, p rzyczynk i Mato-
ry c ta o  - s la lya lycm e d o  d zie jów  aadwM Iaóshlego mtaaleczka, K raków  IWO.

•l W a r i k s n r r  A.: O s r U c k lc  der Siadł (Miaaen. Poara  I«|R.
•l Mon. Pal. b ie l , I. I I I .  sir. Ś U  I W .
*1 G r o d a c k I  N o m e n :  Z h i^ le w ,  kaląśę polaki, oaob. odbitka 

s księgi pam iątkow ej ka carl Al. B r i rhaera. sir. M  U  IIOŚ —  lO t) w  przy- 
piaku. K raków  I t ł ł .



ładnej wątpliwości, że Poniec jest osadą bardio tiarą i ie wchodził 
w skład pierwotnego oaadoirlwa Awdaóców ').

Choclaś i ł  do początków XIV w. mamy do dziejów Ponieca nie
wielką ilość wzmianek źródłowych, należało rozwojowi osady do rzazu 
lokacji na prawie niemieckimi poświęcić więcej miejsca. Przy badania 
najdawniejszych dziejów miasta, dokładniejszego oświetlenia domagała 
się przedewszystklem sprawa groda i podgrodzia poaieekiago. Aator 
krótko się z lem załatwia, wspominając mimochodem, łe „wokoło 
grodn rozwijała się osada, tak zwane podgrodzie" (str. IM), nie oma
wiając tej kwcstj szerzej. Tymczasem właśnie dla rozstrzygnięcia za
gadnienia początku miasta w ducha leorji kolonjalnej lab ewolacyjnej, 
nie jest to kwestja obojętna, wręcz przeciwnie wszelki ślad tycia miej
skiego przed formalną lokacją miasta jest doniosły dla dziejów danego 
miasta śniętego z oaobna, a mott być poważnym przyczynkiem do 
rozwiązania lego zagadnienia w Polsce w jego całokształcie. W myśl 
tego należy a znać, te podgrodzie ponleckie było zapewne najwcześniej
szą osadą, powstałą u stóp groda, pierwotną komórką, z której później 
rozwinęło się miasto. Tutaj skupiało się pierwotne tycie targowe i han
dlowe, wytwarzając, na długo przed lokacją na prawie niemieckimi, 
miasto w  marzeniu goipodarrzcm. Należy tu zauważyć, że lokacja, 
sprowadzająca nowe rozplanowanie miasta według typa I. zw. „ko- 
Innjalnego" musiała się liczyć z sytuacją, jaką zastała na miejscu i nie 
powilRta na zupełnie wolnej przestrzeni, ale objęła zapewne w obręli 
swój przynajmniej część już istniejącego podgrodzia 'I. Przychodzi nem 
la z pomocą w braku źródeł pisanych wygląd, rozkład uHc i położenie 
dzisiejszego miasta. Otóż anlor sam wskazuje, że ulice, wychodzące 
z rynka, nie biegną w Ponieca prosto, lecz wiją się tstr. IM), w czrni 
mamy dowód, te lokacja miasta nie dokonała się na wolnej przestrzeni, 
ale objęła. Istniejące tutaj od dawna drogi, częściowo zabudowane już 
przed lokacją, wzdłuż których obornic powalały nowo wytyczone ulice 
miasta lokowanego, nawiązując niejako do już istniejących warunków 
w terenie. W  ten sposób można wykazać, że Poniec powstał drogą ewo
lucyjnego rozwoju i że lokacja na prawie nlemieckiem nie stanowiła 
w rozwoju gospodarczym miasta dużego przeskoku, mogła tylko wpły
nąć na przyspieszenie i ożywienie jego tętna.

Za dużo poświęca aator miejsca w pierwszym roadziale dziedzicom 
Ponieca, ze szkodą dla wywodów nad dziejami samego miasta, przy- 
czem dopuszcza się paru błędów i nieścisłości. I tak w r. 1310 Poniec 
Jest w posiadania ks. Henryka głogowskiego, a ole rada Wyszkotów. 
j«k przyjmuje aator. O tern świadczą słowa dokumentu ks. Henryka 
i tegoż roku: „civllalem noatram Poneci laliler decrevimus rollocan-

M S e m k o w i c z  W l s d r s l a w :  RAd Awdaóców. zlr (O- l i .
PozoaA  1910.

*) Por. T y m i e n i e c k i e g o  K a z i m i e r z a :  Prucesy IwArcze fo r 
m owania się a p o le rze ż ilw s  polsk iego w wiekach średnich. W arszaw a 1931, 
sir. 36 37.



dam" 'l. W r. 1315 występuje z powrotem Wyszkota Klemens z Po
nieca 2I. Uyć może, że z chwili) zajęcia Wielkopolski, wśród innych 
miejscowości zagarnął lakże Henryk dla siebie Poniec, jako miejsco
wość nadgraniczną, aby lem silniej związać lerylorja graniczne W ielko
polski ze swoją dzielnicą. O lem świadczy zresztą urządzenie przez 
Henryka w lyin czasie dwóch pogrunicznych powiatów Góry i Ponieca 
i osadnictwo prowadzone prawdopodobnie żywiołem niemieckim3). 
Być może, że po ustąpieniu Henryka głogowskiego z Wielkopolski, 
Poniec wrócił z powrotem do Wyszkotów. Za Kazimierza W., napewno 
w latach 1366 —  1370'), Poniec jest miastem królewskiem, przyczem 
niekonieczne jest przypuszczenie autora, że król zabrał miasto drogą 
konfiskaty, czy restytucji (sir. 94), mogła tu bowiem zachodzić prosta 
sprzedaż. Zupełnie mylne jest twierdzenie autora, że Kazimierz W. 
nadał Poniec Wizemburgom (sir. 94), gdyż w r. 1383, jako „praefectus 
in Ponecz" występuje Tom i sław W yszkolą5). Nadanie to musiało na
stąpić później w nieznanych bliżej okolicznościach. Pewną o tern wia
domość podaje zresztą autor dopiero z r. 1424 (str. 95i.

Obecnie przejdę do określenia czasu lokacji Ponieca na prawie 
niemieckiem, bo i pod tym względem zapatrywania autora budzą za
strzeżenia. Za właściwy dokument lokacyjny uważa autor akt Wł. 
Jagiełły z r. 1424, znany mu z Inscrip. Wschov., gdzie został wciągnięty, 
a którym król przenosi Poniec z przedmieściem i wsią Śmiłowo na 
prawo niemieckie. Wobec tego jednak, że już w dokumencie Kazimierza 
W. z r. 1370 występuje cała hierarchja władz miejskich, a to wójt, rajcy 
i ławnicy, nie wyklucza autor możliwości, że już w tym czasie miasto 
było lokowane, czyli w r. 1424 mielibyśmy do czynienia z ponowną 
lokacją. Szerzej jednak lego nie rozpatruje mimo, że czas tej pierwszej 
przypuszczalnie lokacji da się bliżej, choć nie całkiem dokładnie 
określić. O. Lange przyjmuje, że lokacja Ponieca nastąpiła przed 
r. 1309 "I i zupełnie według mego zdania słusznie. W r. 1309 występuje 
sołtys ponieeki Konrad, który drogą kupna nabywa na przedmieściu 
Ponieca pewne obszary do lokowania na prawie niemieckiem. Wydaje 
mi się, że skoro w tym czasie miasto posiada sołtysa, który obok miasta 
prowadzi działalność lokacyjną, sam Poniec prawo niemieckie już po
siada i tylko z braku wiadomości źródłowych nie można określić od 
juk dawna. Nic powinien nas tu w błąd wprowadzać dokument Hen
ryka głóg. z r. 1310. który, tworząc okręg ponieeki z Idisko 70 wsi, *)

*) Kod  dypl \vlk|>, t. 1 nr. 9:<0
2) Kod. dypl. w lkp  , I. I I  . nr. 977.
')  O  lem świadczą nazwy niemieckie wsi, n iedawno zapewne pow sta

łych, jak: Bertoldsdorf, villu F iic zcon is  de Signar, H erm ani vilta, por. S e m 
k o w i c z :  R ód  Awdańców, sir. 84, w przypisku.

*) Kod. dypl. wlkp.. I. 111., nr. 1561 i <622.
») Mon. Pol. hisl., t. II., str. 748 — 7.
“| L a n g e  Os k a r :  l.okacja miast Wielkopolski właściwej na prawie 

niein. w wiekach średnich, sir. 24. Pamiętnik hisl. - prawny, zesz. 6, Lwów, 
1925. — Autor przytacza w przypisku zdanie p. Langego co do daty lokacji 
Ponieca, nie zajmując wobec niego żadnego stanowiska.



zastrzega, że miasto ma używać takiego prawa, jak Głogów i udziela 
jego mieszkańcom 9 lat wolnizny '). Nie jest to świeże nadanie prawa 
niein., ani zapowiedź takiego nadania w przyszłości, ile raczej zatwier
dzenie tego prawa z wyszczególnieniem miasta, na klórem Poniec ina 
się wzorować. Poniec zresztą już w r. 1309 występuje, jako „eieilas", 
a nie ,,villa'‘, co popiera nasze wywody, a sprawa kilkakrotnej nawet 
lokacji w miastach polskich, że przytoczę tylko parę ważniejszych przy
kładów, jak Kraków, Poznań, Sandomierz, Podoliniee i I. d., jest zjawi
skiem częslem i nie powinna budzić zdziwienia odnośnie do Poniecu 

Rozdział o ustroju wewnętrznym miasta wypadł bardzo slaho. 
Autor pominął szereg ważnych wzmianek zc źródeł drukowanych, przy- 
lem daje się odczuwać, jak zresztą w całej rozprawie, rażący brak 
znajomości literatury specjalnej przedmiotu. Wogóle w całej rozprawie 
powołuje się autor zaledwie na parę opracowań syntetycznych, ale 
często przestarzałych Ijak n. p. K. Mecherzyńskiego: O magistralach 
miast polskich i I. d.) i ma skłonność do wypowiadania zdań ogólni
kowych w rodzaju: „Tak było w innych miastach, nie inny proceder 
i w Poniecu się odbywać inusial“ , które wcale nie przekonywujit czy
telnika. W  ewolucji władzy wójtowskiej należało wyróżnić dwie fazy, 
przed skupem wójtostwa i po skupie tegoż. O tym ważnym fakcie 
w dziejach wójtostwa mamy odnośnie do Ponieca wyraźne wiadomości 
źródłowe, co autor pomija milczeniem. Mianowicie w r. 1366 starosta 
wielkopolski Wierzbięta sprzedaje trzy łany wójloslwa w Poniecu 
dwom tamtejszym mieszczanom z pełnemi prawami, nadając im na 
przeciąg 4 lat wolność od wszelkich opłat z tych łanów, po upływie 
jednak wymienionych 4 lat mają ci mieszczanie płacić w określonej 
wysokości czynsz i dziesięcinę ! l. Jeżeli w r. 1366 slarosla sprzedaje 
w imieniu króla lany wójtowskie w Poniecu, musiało uposażenie wój
towskie ulec już wcześniej całkowitemu, albo tylko częściowemu wy
kupieniu przez króla. Z chwilą skupu wójtostwa pozycja wójta, której 
siła spoczywała w podstawie majątkowej i w dziedziczności, znacznie 
słabnie i wójt z dziedzicznego staje się urzędnikiem rady miejskiej, 
lub —  jak w tym wypadku —  pana miasta, skoro on skupił wójtostwo. 
Na tern tle stajr się jasnem, że odtąd w zarządzie miasta na pierwszy 
plan wybija się rada miejska. Zupełnie niewystarczająco został leż 
uwzględniony stosunek właściciela miasta, względnie jego zastępcy bur- 
grabiego do władz miejskich W nieznanym autorowi I. V. Kod. dypl 
wkp. w dokumencie z r. 1400 burgrabia Piotr występuje wraz z bur
mistrzem ponieekim Maciejem, Stefanem rajcą i innymi, jako uezrsl- 
nik sądu rozjemczego między Mikołajem, opalem klasztoru lubińskiego, 
a kmieciem Maciejem Dzelmchem ’ |.

Na poparcie twierdzenia swojego o sprawowaniu przez radę miej
ską władzy ustawodawczej w Poniecu przez wydawanie statutów czyli



wilkierzy, nie przyłączu autor żadnego przykładu (sir. 110), a owszem 
slalul dla cechu kuśnierzy, jak sam autor wskazuje (str. 1181, wydaje 
ówczesny dziedzic miasta.

Słabo wypadły w przedstawieniu autora stosunki gospodarcze Po- 
niecą, które należało stanowczo dokładniej rozpatrzeć. Przypuszczam, 
że znacznie więcej można było znaleść w księgach radzieckich wiado
mości do spraw gospodarki miejskiej, niż ich autor zużytkował. Miesz
czanie poniercy sami wykazuje znaczną przedsiębiorczość gospodarczą, 
kupując n. p. w r. 1366 wieś Smiłowo, ażeby powiększyć majątek 
miasta. Zupełnie fałszywie utożsamia autor kilkakrotnie (str. 99, 109, 
110) „consules" z „iurati", kiedy w dokumentach zupełnie oddzielnie 
obok siebie te dwie nazwy występują. I tak dokument z r. 1370 wydaje 
Kazimierz W. na prośbę „ndvorati, ronsułum, iuratorum et scabinorum 
ner non totins uiiiwcrsilalis oppidi nostri dieti Poniecz" '), zatem na 
pierwszy rzut oka widać, że iurati nie mogą tu oznaczać rajców. Bardzo 
łatwo zresztą stwierdzić, że iurati oznaczali zaprzysiężonych cerh- 
inistrzów, a na dowód wskażę choćby dokument z r. 1440 (Kod. wkp. 
t. V. nr. 664), gdzie bardzo jasno to występuje.

Rozdział ostatni o ludności miasta Ponieca, oparty przeważnie na 
zapiskach z ksiąg radzieckich, wskazuje, że ludność Ponieca w XV 
i XVI w. była w swym składzie etnicznym przeważnie polską. Być może, 
że w tym czasie tak było, ale należy się stanowczo sprzeciwić przeno
szeniu takiego stanu rzeczy do w. X III czy XIV. W e wcześniejszych 
bowiem czasach procent ludności niemieckiej w Poniec u jest znacznie 
wyższy. Wspomnę tu choćby o Niemcu Niklonie, zwanym Gotrzalk, 
nabywcy wójtostwa w r. 1366, także imię pierwszego znanego sołtysa 
Konrada, kwalifikuje go raczej, jako Niemca, choć pod tym względem 
pewności niema, wreszcie w dokumencie z r. 1419, a więc już w XV w., 
występują trzej mieszczanie ponieeey o nazwiskach niemieckich, a to 
Wawrzyniec Salczer, lakóh Drulla i Matjasz Sedelar 2). Za większą 
pierwotnie ilością Niemców w Ponieeu przemawiałaby także nazwa 
jednej z bram miejskich „valva Almanorum", oraz, co zresztą sam autor 
wskazuje (str. 116), nie wyciągając jednak z tego wniosków, język 
niemiecki paru pierwszych foljałów ksiąg miejskich. Po tern, co wyżej 
powiedziałem, zupełnie bezpodstawne musi się wydawać twierdzenie 
antora, że „ludność, która się tu (w Ponieeu) osadzała, to przeważnie 
element miejscowy" (str. 128), bo na to odnośnie do wcześniejszych 
czasów nie przytoczył żadnego dowodu, a nazwiska niemieckie świadczą 
o rzemś wręcz przeciwnem. Oczywiście z biegiem czasu uległy te na
zwiska polonizacji. W ten sposób wyczerpałem przynajmniej najważ
niejsze usterki względnie braki, które się nasuwają przy czytaniu roz
prawy p. Ecksteina.

Rozprawa p. Hanyżn o mieście Krzywiniu obejmuje siedem dość 
krótkich rozdziałów. W  rozdziale pierwszym omawia autor najdawniej-



sze wiadomości źródłowe <» Krzywiniu, wskazując, że już na długo 
przed lokacją nn prawie niemieckiem, osada la osiągnęła znaczny 
stopień rozwoju gospodarczego, do czego w znakomity sposób przy
czynił się, istniejący w Krzywiniu od bardzo dawna targ. Rozdział 
drugi poświęcony jest kwestji lokacji na prawie niemieckiem, którą 
autor ustala w granicach lal 1202— 1270, względnie 1273 r., oraz 
dalszym dziejom miasta. Wygląd miasta, rozkład ulic, opis najważniej
szych budowli oraz różne urządzenia miejskie, stanowią treść rozdziału 
trzeciego. Rozdział czwarty, może najobszerniejszy z całej rozprawy, 
traktuje o ludności Krzywinia. Na podstawie nazwisk mieszczan, za
czerpniętych z ksiąg ławniczych, stara się autor wykazać, że w czasie, 
z którego te księgi pochodzą, ludność zamieszkująca Krzywiń jest pod 
względem etnicznym przeważnie polską, pod względem zaś społecznym 
trwa w Krzywiniu wcale żywy proces przenikania ludności z innych 
warstw do sianu mieszczańskiego. Ustrój władz miejskich, zakres ich 
koinpetenryj, sposób wyboru władz, sądownictwo, oraz gospodarka 
miejska wypełniają treść rozdziału piątego. Ostatnie dwa rozdziały 
poświęcone są stosunkom społecznym, panującym wśród mieszczan 
krzywińskich, ich zróżnicowaniu na palrycjat i pospólstwo, zrzeszeniom 
mieszczan w bractwa i cechy, oraz ustaleniu rozmiarów handlu lak 
lokalnego, jak i tranzytowego, ogniskującego się w Krzywiniu.

Jeśli chodzi o najdawniejsze dzieje Krzywinia do czasu lokacji na 
prawie niemieckiem, autor, poza zebraniem wiadomości rozrzuconych 
przygodnie w dotychczasowej literaturze i omówieniu ich, przytem nie- 
zawsze wiernie i dokładnie, właściwie niewiele nowego daje od siebie. 
Wskutek tego krąg dotychczasowych wiadomości o początkach miasta 
niewiele się rozszerza i czytelnik pozostaje w dalszym ciągu w niepew
ności wobec nierozwiązanych bardzo ważnych problemów. Wspomnę 
dla przykładu, choćby kwestję grodu krzywińskiego, która przedstawia 
wiele niejasności. Jeżeli bowiem przyjmiemy za autorem, że od bardzo 
dawna był on własnością Awdańców i z irh nadania przeszedł w skład 
uposażenia klasztoru lubińskiego, to wytłumaczenia domagać się będzie 
istnienie w Krzywiniu w dalszym ciągu siedziby kasztelanji i sprawo
wanie przez kasztelanów władzy z ramienia państwa. Za racjonalniejsze 
uważałbym przyjąć, że gród krzywiński od początku był i pozostał 
grodem książęcym, ponieważ niema najmniejszego dowodu źródłowego 
na przynależność jego do rodu Awdańców, czy też później do klasztoru 
lubińskiego. Posługując się zaś anałogją innych grodów, można wskazać 
szereg przykładów, że książę, nadając pewną osadę, czy miasto na rzecz 
rycerstwa lub instytucyj kościelnych, gród pozostawia nadal w swoich 
rękach, jak n. p. Ląd, Drużyn, prawdopodobnie także gród w Łowiczu, 
stolicy zwartej kasztelanji, który minio, że cała kasztełanja wraz 
z samym Łowiczem już od XI w. należała do arcybiskupstwu gnieź., 
pozostał do roku 1240 w rękach książęcych ').

‘ i Podobne stanow isko  w spraw ie grodu krzyw ińsk iego  zajmuje dr.
K. M a leczyński: Najstarsze targi w Polsce i stosunek irh  do miast przed k o 
lonizacją na praw ie niemieckiem. Lw ów  1926, str. 61.



Przy interpretacji dokumentu z r. 1257 (sir. KO) wypowiada autor 
przestarzałe poglądy, że połowa X III w., to okres, który kładzie kres 
gospodarce zamiennej, a miejsce jej zajmuje pieniądz, kiedy pieniądz 
już na długo przed połową X III w. zyskał rozległe zastosowanie w róż
nych dziedzinach życia gospodarczego. Wskutek nieznajomości litera
tury przedmiotu popełnia autor liczne błędy w przedstawianiu i obja
śnianiu pewnych pojęć czy problemów, nie wiedząc o tern, że zostały 
one w dawniejszych rozprawach dostatecznie wyświetlone. Za przykład 
niech posłuży zupełnie dowolna interpretacja wyrazu „moneta" z do
kumentu z r. 1257 (sir. 80), który to wyraz dostatecznie objaśnił prof. 
R. Gródecki w rozprawie p. t. „O brzaz"’ ).

Przez pobieżną interpretację wiele cennych wiadomości, pocho
dzących nawet z najwcześniejszych dokumentów, zupełnie uchodzi 
uwagi autora. Weźmy na dowód, choćby dokumenty z lat 1257, 1202 
i 1277, jak powierzchownie zostały one wykorzystane i ile cennych 
wiadomości w nich zawartych zostało, pominiętych. Przecież Bolesław 
Pobożny, zatwierdzając w r. 1262 dokument brata Przemysława I. 
z r. 1257, przedłuża tylko wolność celną do lat siedmiu dla mieszkańców 
Krzywinia, a nie przedłuża zwolnienia od monety, które właśnie w roku 
1262 wygasa. Należy tu przytem zwrócić uwagę na pewną sprzeczność 
dokumentów z r. 1257 i 1262 z dokumentem lokacyjnym Poznania 
z r. 1253. Mianowicie w dokumencie z r. 1253 ludność obu księstw 
wielkopolskich została zwolniona od opłaty cła i monety. Tymczasem 
właśnie dokument z r. 1257 odnośnie do cła i monety, a dok. z r. 1262 
tylko odnośnie do cła zastrzega opłatę przez mieszczan krzywińskich 
w Poznaniu2). Dopiero w r. 1270 otrzymują mieszkańcy Krzywinia od 
Bolesława Pobożnego wolność celną na zawsze i na terenie całej 
Wielkopolski. W tymże przywileju z r. 1270 nadał także książę obcym 
kupcom zupełną wolność od cła i monety w Krzywiniu, .lak autor 
niedbale i po prosi u fantastycznie interpretuje źródła, świadczyć o tern 
może dokument z r. 1277 ’ ), (cytowany z błędnego przedruku w Kod. 
Raczyńskiego!!, kiedy poprawny jego tekst jest przedrukowany 
w nowszem wydaniu Kodeksu Wielkopolskiego). Przemysł II wyłącza 
tutaj szereg wsi imiennie wyliczonych klasztoru lubińskiego z opolu 
krzywińskiego, lak, że nie będą odtąd ponosiły różnych danin i opłat 
uiszczanych przez opole krzywińskie, lecz same utworzą opole i będą 
na rzecz księcia corocznie obowiązane płacić jednego wołu i jedną 
krowę. Posłuchajmy tymczasem, co mówi autor tstr. 80): „Z  powsta
niem miasta i jego rozkwitem zanika wartość grodu. Jest on nadal 
czołem opola i płaci na rzecz księcia 7 wołów! iw dokumencie jest 
mowa o karze „sepluaginta"), grzywny z kar za zabójstwo i wszystkie 
inne ciężary .dopóki Przemyśl II opola nic rozwiązał ■ j. do r. 1277" 
Chyba trudno, doprawdy, o większe przekręcenie tekstu dokumentu. *)

*) G r ó d e c k i  R o ma n :  Obrzaz. Odbitka z Wiad. Numizin - archeol 
r 1922, sir. 21 — 24.

J) G r ó d e c k i  R o n i n i 1 : Obrzaz, sli 21.
;l) Kod. dypl. w lkp. I. I. nr. 469.



Ważną rzeczą jest, że obydwa dokumenty z r. 1257 i 1262, zawie
rające pozwolenie na lokację Krzywinia, mówią wyraźnie o planie 
sprowadzenia Niemców. Otóż źródła nie pozwalają nam absolutnie roz
strzygnąć, czy ta planowana imigracja żywiołu niemieckiego doszła 
do skutku, czy też nie. Tymczasem autor zupełnie bez trudu tę kwestję 
wyjaśnia: „By się upewnić, że lokacja Krzywinia opiera się przeważnie 
na ludności polskiej, przypatrzmy się osobom, działającym w tym 
okresie. W  r. 1282, a więc w kilka lat po nadaniu, występuje po raz 
pierwszy burmistrz „Woyslaus". Niepodobna w tern imieniu dopatrzeć 
się Niemca (str. 82). Z jednego więc imienia burmistrza w r. 1282 
wyciąga autor wniosek, że lokacja Krzywinia opiera się przeważnie na 
ludności polskiej, zapominając, że w tym samym dokumencie wystę
puje pleban Herman i mieszczanin Hańsko, pierwsze napewno, drugie 
prawdopodobnie, imiona niemieckie. Takich powiedzeń, noszących 
cechy niedostatecznego przemyślenia, znajdzie się w^rracy cały szereg. 
Całkiem niezrozumiale jest powiedzenie autora, że „ludność Krzywinia 
przedstawia się jedholicie, czy to pod względem gospodarczym, czy na
rodowym" (str. 89). Przecież zaraz dalej wykazuje na podstawie na
zwisk, że w Krzywiniu oprócz Polaków były także inne narodowości, 
czyli nie mogło być jednolitości etnicznej, a także o jednolitości gospo
darczej wobec zróżnicowania mieszczan na różne zawody, jak kupców, 
rzemieślników i I. d., nie może być mowy. Odnośnie do stanu etnicznego 
ludności krzywińskiej, jaki autor przedstawia na podstawie ksiąg ław
niczych z drugiej połowy XV w., należy zauważyć to, co już wyżej 
podniosłem przy omawianiu rozprawy o Poniecu, że stan ten z XV w. 
nie może być miarodajny dla wcześniejszych czasów, a zwłaszcza 
w. X III, szczupłego w wzmianki źródłowe.

Z przedstawienia władzy sądowniczej opata (str. 95 i 101) wyni
kałoby, że wójtowi z ławą pozostawał wcale szczupły zakres władzy 
sądowniczej, jeżeli opat sądził wszelkie sprawy główne i o dziedzictwo. 
Tymczasem z dokumentu z r. 1375 *), który jest odnowieniem przy
wileju na wójtostwo, wynika, że wójt sądził i „minimae causae" 
i „magnae". Być może, że autor ma tu na myśli czasy późniejsze 
w w. XV już po skupie wójtostwa, kiedy władza wójta znacznie 
osłabła, nie można tego jednak przenosić w czasy wcześniejsze wójta 
dziedzicznego.

Dzieje skupu wójtostwa są przedstawione chaotycznie i błędnie. 
Zastawionej w r. 1351 ') przez braci Jana i Piotra połowy wójtostwa, 
nie odzyskuje wcale wójt Mikołaj w r. 1375, następuje tu tylko odno
wienie wójtowi przywileju na pozostałą połowę wójtostwa. Sąd ziemski 
w Poznaniu przysądza przecież klasztorowi lubińskiemu w r. 1374 a) 
zastawioną mu w r. 1351 połowę wójtostwa. Ponieważ sprawa ta toczy 
się przed sądem ziemskim, widocznie zatem powstał między opatent



a wójtem krzywińskitu spór. Być może, że wójt po upływie pięcio
letniego zastawu nie chciał oddać, jak to było zastrzeżone, klasztorowi 
zastawionej połowy wójtostwa. W  każdym razie twierdzenie autora, 
że z końcem XIV wieku było w Krzywiniu dwóch wójtów, polega 
chyba na nieporozumieniu, bo ze źródeł nic nam o tern nie wiadomo. 
Uzyskaną połowę wójtostwa mógł wprawdzie klasztor sprzedać, jak 
twierdzi autor, (str. 99), ale już tylko, jako prywatną posiadłość bez 
uprawnień wójtowskich.

Za zupełnie dowolne należy uważać przypuszczenie autora, że opal 
pierwotnie sam wybierał burmistrza (str. 97), bo nic do takiego po
stawienia kwestji nie upoważnia, a późniejsza praktyka temu przeczy 
Z przedstawienia autora nie można się dopatrzeć żadnego śladu dzia
łalności ustawodawczej rady miejskiej. Nie wiadomo więc, kto wydawał 
ustawy miejskie, które „opat potwierdzał" (sir. 96). Zupełnie niepraw
dopodobne wydaj? mi się też zbiorowe sądownictwo wójta, burmistrza, 
lawy, oraz całego pospólstwa, które rzekomo miało miejsce, jeśli „cho
dziło o drobne wykroczenie któregoś z poddanych obcego pana, sie
dzącego w mieście luli na podgrodziu" (sir. 101), leni bardziej, że 
przykład przytoczony na poparcie tego twierdzenia dotyczy innego 
rodzaju sprawy.

Na zakończenie niniejszych uwag pozwolę sobie przytoczyć, jako 
jaskrawy przykład zupełnie fałszywego interpretowania źródeł i osią
gania w rezultacie wprost fantastycznych wniosków, wiadomość za
czerpniętą z Aktów Kapitulnych, wydanych przez Boi. Ulanowskiego 1), 
gdzie wskutek nieznajomości właściwego znaczenia wyrazu „stipen- 
darii" buduje autor całą leorję o posłańcach miasta Krzywinia, 
którzy jadą na dwór krakowski, aby zawieść „kary targowe i opłaty 
przypadające księciu" (str. 1071, gdy tymczasem jest lam tylko mowa 
o wojskach najemnych, które jadąc do Krakowa, dopuszczały się po 
drodze łupieslw w Krzywiniu.

Nadto obie prace mają pewne błędy i braki jednako im właściwe, 
które odbierają im w dużej mierze wartość naukową i możliwą poży
teczność redukują do minimum. Mianowicie:

1. Obaj autorzy opierają się głównie na źródłach rękopiśmiennych, 
których treści nie przytaczają wcale w urywkach, względnie czynią to 
w bardzo inałej mierze, co zupełnie uniemożliwia wszelką kontrolę 
wypowiedzianych twierdzeń, które w czytelniku muszą nieraz wzbudzić 
zdumienie lub wątpliwości. Może zbędnehy było dawanie w przypiskach 
tak obfitych tekstów z. niedrukowanycli ksiąg, jak je u. p. w swych 
pracach daje prof. K. Tymieniecki, ale przecież bez ż a d n y c h do
wodów źródłowych wypowiedziane twierdzenia muszą pozostać w tym 
sensie bezużyteczne, że niepodobna na nich się opierać i na nie powo
ływać w dalszych badaniach, skoro się nie ma pewności, że są one 
istotnie oparte na b e z b ł ę d n i e  zrozumianych tekstach źródłowych.

')  Acta capitu lorum  i k s  i i o i i  iud icioru ili eerlesiastironiiu. K ra kó w  1902. 
i. 11. nr. I3Ś0.



A właśnie co do (ego zachodził poważne odnośnie do obu autorów 
wątpliwości, bo

2. w tych wypadkach, gdy opierają się na drukowanych dokumen
tach i umożliwiają kontrolę swych twierdzeń, można wielokrotnie 
stwierdzić mylne tychże rozumienie i wyciąganie wręcz fantastycznych 
wniosków z fałszywie rozumianego tekstu dokumentu, na co przyto
czyłem parę przykładów wyżej przy szczegółowem omawianiu obydwu 
rozpraw. Oczywiście ilość tych przykładów możnaby znacznie po
większyć, ale niepodobna przecież pomieścić ich wszystkich w ramach 
niniejszej recenzji ze względu na brak miejsca. Tem większą nieufnością 
napawa to czytelnika i korzystającego do wyników, osiągniętych z in
terpretacji tekstów niedrukowanych, uchylonych z pod kontroli.

3. Obaj aulorowie dość zbagatelizowali postulat wyczerpania źródeł 
drukowanych, co musi razić, gdy n. p. przez niedostateczne uwzględ
nienie V 1. Kod. dypl. wlkp. pozbawili się wielu wcale wartościowych 
wiadomości tam zawartych, jak to już wyżej wskazałem. Poza tern 
w niedostatecznej mierze uwzględnili: Księgi miejskie poznańskie —  
Kaczmarczyka i Warschaueru, Lekszyckiego: Die alteslen grosspoloni- 
schen Grodbiicher, Aria capitulorum... Ulanowskiego, Matricula- 
rum Regni Poloniae Summaria (Wierzbowskiego), etc. etc. Niewiadomo, 
czy je zlekceważyli wskutek tego, że główny nacisk położyli na materjat 
rękopiśmienny, zresztą —  jak się okazało z ich opracowań — ubogi 
w treść, czy leż wiele wiadomości zawartych w tych źródłach uznali 
za bezwartościowe. Tymczasem nie jest trafne zapatrywanie, jakoby 
sam fakt oparcia się nn niedrukowanych źródłach zapewniał pracy 
bezwzględną wartość, bo wszak mogą się w nich zawierać bezwarto
ściowe dla nauki szczególiki, a natomiast wśród drukowanych mogą 
być najbardziej zasadnicze wiadomości, których pomijać nie wolno !

4. Wreszcie u obu autorów rzuca się w oczy nieznajomość najkla- 
syczniejszych prac o hislorji miast i najważniejszych jej zagadnieniach; 
jeśli zaś je znają, w takim razie len zarzut musiałbym sformułować, 
jako zupełną nieumiejętność wyzyskania w monograficznem opraco
waniu dziejów jednego miasta, opracowań dziejów innych miast i za 
gadnień ogólnych, dotyczących całokształtu hislorji miast, mieszczań
stwa i gospodarki miejskiej t. j. handlu i przemysłu w Polsce średnio
wiecznej.

Prace te powstały, jakgdyby w próżni, w zupełnem odosobnieniu 
od otoczenia, bez związku / całością, od której należą i bez lego tła, 
jakie w literaturze przedmiotu już zdobyto.

W  zakończeniu stwierdzić wypada, że oczywiście pocieszającą jest 
rzeczą podejmowanie badań nad dziejami miast mniejszyah-i opiaaMue 
ich na zbadaniu ich lokalnych rękopiśmiennych źródeł, ale gdy się 
te badania mają pojawić w szacie drukowanej, to powinny być nawią
zaniem do już osiągniętych rezultatów w pracach poprzedników nad 
dziejami miast w Polsce, powinny być lokalnem i indywidualnem roz
patrzeniem tych zagadnień ogólnej doniosłości, które już poruszono 
w nauce, powinny wyzyskać cały materjat drukowany, poprawnie me-



lodycznic zrozumiany i wyinterpretowany, a malerjał niedrukowany 
powinny uprzystępnić kontroli naukowej przynajmniej w najważniej
szych urywkach. Nie przyczyni to nadmiernie kosztów druku, a za
pewni możność sprawdzenia i użyteczność osiągniętych poprawnie wy
ników dla dalszych badań. Oby następne publikacje tego typu w „Rocz
nikach'* czyniły zadość tym —  jak sądzę —  uzasadnionym postulatom.

J ó z e f  B ie n ia s z .

L o w m i a ń s k a  M a r j a :  Wilno przed najazdem mo
skiewskim 1655 r. Wydawnictwo Magistratu m. Wilna. Wilno 
1929, str. 198. Bibljoleczka Wileńska, nr. 3.

P. Lowmiańska kreśli nam obraz dziejowy Wilna w 3-ciej ćwierci 
XVII w., zrz.idka i to raczej w rozdziale końcowym dopiero wprowa
dzając czytelnika w poprzedzające len okres momenty rozwojowe 
miasta. Dość obfite źródła, literatura pomocnicza, oraz umiejętne wy
zyskanie planów i widoków Wilna pozwoliły na wniknięcie w liczne 
szczegóły topograficzne, gospodarcze i administracyjne, dające pełną 
urozmaicenia całość Tylko w układzie odczuwa się jeszcze może za 
silnie trud „roboty" autorki, mozół konstrukcyjny. Rozbicie trzech za
sadniczych rozdziałów na 22 silnie wyodrębnionych podrozdziałów ka
wałkuje i przecina za często treść pracy. Książka jednak ujmuje grun- 
lownością kwerendy, solidnością wyrównania omyłek poprzedników 
i różnorodnością spraw poruszonych i należycie zrozumianych.

Wilno jako miasto nieuformowane konwencjonalnie, w którego 
zarysie przejawia się kompletny brak zasady, porządkującej rozwój 
sieci ulicznej, nie pozostającej w żadnym stosunku planowym do rynku, 
przedstawia dla historyka iniast interes specjalny i tylko żałować 
wypada, że brak jest platformy porównawczej z monografjami równie 
dokładnemi innych miast z okresu opracowanego przez p. Lowmiańską. 
Data nadania Wilnu prawa magdeburskiego 1387 r. zbiega się z dalą 
unji, a warunki rozwojowe jako stolicy W. Ks. Litewskiego przed tą 
dalą wobec braku źródeł są prawie nieznane. Rok 1387 jest nietylko 
początkową dalą wileńskiego samorządu miejskiego, ale także punktem 
zaczątkowym pomyślności gospodarczej, zniszczonej okupacją moskiew
ską 1655—  1661. Lala więc 1387 —  1655 są okresem rozpędu i roz
kwitu rozwojowego miasta, autorka jednak nie miała na celu przedsta
wienia faz poszczególnych tego czasokresu, a starała się jedynie omówić 
stan Wilna przed r. 1655, by uzupełnić braki dotychczasowej literatury 
nie wykazującej objeklywnie, co najazd zniszczył, a co zostawił. I rze
telnym wysiłkiem osiągnęła wyniki przekonywujące, iż najazd zastał 
miasto godne nazwy stolicy, spełniające doskonale swe zadania autono- 
nomiczne i pulsujące życiem gospodarczem.

Możnaby się spierać co do metody opracowania indeksu, w któ
rego zawartość wciągnęła autorka nietylko autorów cytowanych dziel, 
ale i miejsca ich wydania i I. d., lak, że n. p. na 12 wskazówek 
indeksu pod „Lw ów " dwie zaledwie odnoszą się do stosunków Lwowa,



:i pozostałe tyczą się miejsc wydania, obojętnych zupełnie dla korzysta
jącego z indeksu, który przecież nie szuka tu danych bibljograficznych, 
tylko ułatwienia w przeglądzie właściwej treści pracy. Niedopatrzenia 
korekty, często dość jaskrawe i pomieszanie różnego kroju czcionek 
zapewne nie były od autorki zależne i zwracam na nie uwagę raczej 
pod adresem redakcji „Bibljoleczki wileńskiej", bo szczegóły takie 
psują znacznie efekt pracy drukowanej.

Książka p. Lowmiańskicj odbija się korzystnie wśród ostatnio wy
danych monografij miejskich, cieszy historyka miast różnorodnością 
wiadomości, trafnem ich zgłębieniem, oraz objeklywnem naświetleniem.

Ł u c ja  C h arew ic zo w u .

M o n d a l s k i  W i k t o r :  Brześć Podlaski (Brześć Litew
ski, Brześć nad Bugiem). Zarys geograficzno - historyczny. Na
kładem wydawnictwa regjonalnego. Turek 1929. Odbitka z Rocz
nika miasla Brześcia na rok 1930, sir. 112.

Powyższa rozprawa, składająca się z dwóch części: 1. z zarysu 
wiadomości geograficznych i 2. z dziejów miasta, jest, jak sam autor 
w przedmowie zaznacza, przeznaczona dla celów praktycznych, a prze- 
dewszyslkiein dla młodzieży szkolnej. Opracowana na podstawie Ba
lińskiego - Lipińskiego „Starożytnej Polski", „Encyklopedji" Orgel
branda, Niedcrlego „Starożytności słowiańskich", Paprockiego „Herbów 
rycerstwa polskiego". Słownika geograficznego Królestwa Polskiego, 
broszur propagandowych i artykułów gazeciarskich może dobre oddać 
usługi jako przewodnik, pod względem naukowym nie przedstawia 
jednak wartości. W. A. W.

C h a r e w i c z o w a  L u c j a :  Dzieje miasta Złoczowa. W y
dawnictwo Pow. Towarzystwa Tur. - Krajoznawczego. Złoczów 
1929, sir. 220.

Pierwsza wiadomość historyczna o Złoczowie sięga tych czasów, 
kiedy byt on jeszcze królewszczyzną „villa regia", grodem warownym 
„c.astrum Sloczow" i ośrodkiem klucza 75 wsi w posiadaniu Bohdana 
•lanczyńskicgo, piszącego się „Bogdanus de Zloczow". Od r. 1441 stają 
się jego panami Sienieńscy, którzy budują w nim zamek .fortalilium". 
Jakkolwiek rozwój gospodarczy Złoczowa był nader utrudniony z po
wodu jego położenia na głównym szlaku tatarskim, to jednak drogi 
handlowe, wiodące przezeń z Litwy i Wołynia ku salinom ruskim, 
wzmagały jego dobrolyl. Z końcem w. XV przemienia się w miasto, 
gdyż w r. 1494 spotykamy się po raz pierwszy z nazwą „miasla" Zło
czowa przy okazji poboru szosu I. j. podatku miejskiego „in oppido 
Sloczow". Przywilej lokacyjny z r. 1523 sankcjonuje już stan prawny 
dawniej nabyły. Od r. 1532 pozostaje Złoczów w posiadaniu Górków, 
z których pierwszy Andrzej zasłużył się szczególnie swą dbałością 
o potrzeby handlowe, rozbudową i ohroną miasla. Ale już jego następcy

17Roezniki ipot i foap. I.



Łukasz i Stanisław Górka puścili miasto w zastaw Zborowskim. Z koń
cem w. XVI (1598 r.) staje się Złoczów własnością Marka Sobieskiego, 
a po nim .Takóba i Jana Sobieskich. Czasy le stanowią „zloty wiek" 
Złoczowa (r. 1598— 1648). Miasto podnosi się przemysłowo, kwitnie go
spodarka rybna i sadownictwo, rolnictwo i chów bydła. Jakób So
bieski stawia nowy zamek - cytadelę i umacnia miasto, które jednak 
ulega zniszczeniu w potopie XVII w. i w w. XVIII. Około połowy 
XVIII w. przechodzi Złoczów w ręce Radziwiłłów, których gospodarka 
nie przysporzyła miastu ładnych korzyści. Ze Złoczów w swym rozwoju 
gospodarczym nie dorównał nigdy miastom królewskim, powodem tego 
była całkowita zależność jego jako miasta prywatnego od właścicieli, 
którzy nakładali nań ciężary i świadczenia, odstraszające odeń poważ
niejszych kupców, rzemieślników i rolników, co w następstwie pod
kopało odnośne gałęzie pracy Prócz obli głównych nacyj zamieszkiwali 
Złoczów Talarzy, Ormianie, których I ii osadził dla wzmożenia handlu 
Jan III, i Żydzi od XVI w. Liczba Żydów rośnie stale i w X V III w. 
zaczyna przeważać. — W rozdziale o handlu i przemyśle |)odkreśla 
autorka znaczenie jarmarków złoczowskich, których liczba i czas 
trwania rośnie, ratując miasto przed ostatecznym upadkiem ekono
micznym. Rzemiosło nie miało tu warunków rozwoju. Wobec nader 
małej ilości rzemieślników danych zawodów, było tu tylko kilka cechów 
jednostkowych, inne zawody łączyły się w cechy zbiorowe, do których 
w w. XVIII zaczęto przyjmować nawet i Żydów. Głównem bogactwem 
Złoczowa była prócz rolnictwa i chowu bydła gospodarka rybna, sa
downictwo i pszczelnietwo. Handel Złoezowian sięgał i poza granice 
Polski, zwłaszcza w kierunku ku Stambułowi. Za czasów austrjackich 
był Złoczów węzłem handlowym traktów do Brodów i Tarnopola.

W  osobnym rozdziale omówione są dzieje kościołów, cerkwi, 
klasztorów i instytucyj dobroczynnych. Na zakończenie podaje autorka 
czynniki nowoczesnego rozwoju Złoczowa, a to: osadzenie władz 
i urzędów, przeprowadzenie linji kolejowej, założenie gimnazjum, 
burs i I. p.

Pracę zamyka dodatek źródłowy, przytaczający in ezlenso 33 do
kumenty, dziejów Złoczowa dotyczące. Ozdobą są ryciny z widokami 
miasta i jego budynków, oraz portrety jego właścicieli. Orjentację 
ułatwia wyczerpujący indeks osób i rzecze, oraz spis treści. St. N.

K r a s o ń  J ó z e I : Z przeszłości Wolsztyna. ..Ziemia" I. 14,
Warszawa 1929, sir. 36 — 39.

Historyk gospodarczy znajdzie In interesujące wiadomości, doty
czące uposażenia miasta, dochodów, rozchodów, podatków, przemysłu, 
handlu, ludności i bractw. Wymienionych jest również kilka dat histo
rycznych, w których miasto dotknęły pożary. St. U.

T o r u ń  Monografja Miasta. Nakł. Magistratu m. Toruniu. 
Toruń 1929, słr. 81



Autorstwo monografii nie jest podane. Brnk również spisu treści! 
Praca ma charakter popularny. Pierwszy ustęp (str. 5 —  16) zaznajamia 
nas z historji| polityczną miasta, drugi (str. 17 —  26) z rozwojem go
spodarczym od X III wieku do czasów teraźniejszych. Rozdział następny 
rozpatruje stosunek Torunia do morza i Pomorza, dalsze zajmują się 
muzeami, bibljotekami, teatrem, konserwatorjum muzycznem i szkol
nictwem Torunia. Ostatnie ustępy charakteryzują dzisiejszy Toruń pod 
względem ilości ludności, ruchu kulturalnego i rozbudowy miasta. 
Wielka liczba dołączonych w tekście przejrzystych wykresów staty
stycznych i szereg ilustracyj zobrazowuje stan dzisiejszy miasta.

S t . H .

M o c z y d ł o w s k i  I g n a c y :  O założeniu Nowego Targu
nu Podhalu i nazwie tego miasta. Wierchy, r. 7. Lwów 1029, 
str. 29 —  39.

W  krótkiej rozprawie stara się autor na podstawie dokumentów 
i przywilejów królewskich dla Nowego Targu ustalić dolę lokacji miasta 
oraz jego nazwę. Datę lokacji miasta zamyka autor w granicach lut 
1287 i 1327. Skojarzenie nazwy Nowy Targ z niemieckim Neu - Marki 
pow-slać mogło tylko w okresie germanizacji w byłym zaborze austrjac- 
kim; wszystkie bowiem akty i przywileje, dotyczące miasta zawierają 
obok nazwy łacińskiej Novum rorum, często spotykaną polską Nowy 
Targ. J. Ber.

R o m e r  K a z i in i e r z : Co nam mówią siarę wileńskie ka
mienice? Ateneum Wileńskie. I. VI, 1930. sir. 229 — 262.

Na podstawie dokumentów, przechowywanych w prywatnych ar
chiwach właścicieli domów, przedstawia autor dzieje dwu kamienic 
wileńskich i stwierdza zgodność rozwoju spraw miejskich z postępem 
kultury całego kraju. Praca ta zawiera dokładne dane odnośnie do cen 
materjałów budowlanych a częściowo i robocizny w drugiej połowie 
XVII w., oraz do zmian, zachodzących w waitości domów. Zapozna
jemy się przytem nictylko z osobami zmieniających się właścicieli, 
ale także z dokladnem położeniem, wyglądem i rozkładem domów, 
oraz sposobem przeprowadzania transakcji miejskich. Do rozprawy 
dołączona jest krótka notatka biograficzna autora. S t. P .

M a r k o w s k i  B o l e s ł a w :  Z dziejów gospodarki miej
skiej w Kielcach. Pamiętnik Koła Kielczan 7.a r. 1929, t. IV7. 
Kielce — Warszawa 1929, str. I — 49.

Rozprawka niniejsza, przedstawiająca dzieje gospodarki miejskiej 
miasta Kielc w okresie od 1818 do 1831 roku, jest drugą częścią prncy 
drukowanej w „Pamiętniku Koła Kielczan" za 1928 r.

Miasta Królestwa Kongresowego nie miały konstytucyjnie zagwa
rantowanego samorządu to też w 1818 roku zostały zniesione dekretem 
Namiestnika istniejące do t<go czasu rady miejskie, których miejsce



zajęły urzędy municypalne, pochodzące z mianowania, a składające 
się z prezydenta i radnych w miastach wojewódzkich lub z burmistrza 
i ławników w miastach mniejszych. Działalność tego to urzędu muni
cypalnego w Kielcach przedstawia autor, omawiając szczegółowo po
szczególne działy gospodarki miejskiej, podając jednocześnie dokładne 
dane, odnoszące się do obszaru i ludności miasta, z wymienieniem 
nawet poszczególnych ulic i ilości domów. St. P.

L i t w i n  J ó z e f :  Ciyitas Tusinensis. Karty z przeszłości
miasta Tuszyna. Nakładom magistratu m. Tuszyna 1930. str 78 
Monografje i ma ter ja Jy do dziejów miast powiatu łódzkiego pod 
redakcją Aleksego U/ewskiego. t. 1.

Praca, napisana na podstawie 300 fascykułów z archiwum miej
skiego, obejmuje mniej lub więcej ostatnie 100 lal dziejów Tuszyna.

Z punktu widzenia hislorji społecznej i gospodarczej interesować 
nas mogą rozdziały o „nieudanej próbie uprzemysłowienia sukienni
czego Tuszyna" (str. 30 —  39), o „samorządzie rzemieślniczym" (str. 
66 —  69) i rozdział „Ludzie, liczby i przekroje" (sir. 64 —  69).

Próby uprzemysłowienia Tuszyna, dwukrotnie podjęte w r. 1819 
i 1839, były bezowocne, sukno tuszyńskic nigdy nie było artykułem 
eksportowym, produkcja lak znikoma, ie  zbywano ją na miejscowym 
jarmarku. Podstawą egzystencji miasta były dochody z propinacji.

O wartości naukowej pracy nie możemy mieć dobrego wyobra
żenia, autor, zdaje się, nie zna dostatecznie łaciny, ani zasad chrono- 
logji, na co wskazuje sposób odczytywania tytułów przywilejów i roz
wiązywania dat (cf. str. 76). W. A. IV.

Z a n d  A n d r z e j :  Z dziejów dawnej Lodzi. Nakładem
Tow. Bibljofilów w Lodzi. Łódź 1929, str. 85.

W bardzo pobieżnym szkicu przedstawione są tu dzieje Lodzi,, 
a raczej, jak się autor wyraża, pewien wycinek z życia tego miasta. 
Pierwszy rozdział poświęcony jest powstaniu nazwy Łodzi, w następ
nym są skreślone dzieje ratusza, w trzecim obrazek z życia mieszczan 
łódzkich. Żałować należy, że autor nie potraktował swego opracowania 
obszerniej, mimo, że, jak sam zaznaczył, są obfite źródła do dziejów 
Łodzi, a mianowicie księgi radzieckie i wójtowskie, znajdujące się 
w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Praca zaopatrzona w dwie 
podobizny i pięć odpisów dokumentów z lat: 1385. 1594, 1642. 1648 
i 1652. A. W.

S k o c z e k  J ó z e f :  Studja nad patryc jatem lwowskim wie
ków średnich. Lwów 1929, str. 74. (Pamiętnik historyczno - 
prawny, I. 7. zesz. 5).

Autor zajmuje się omówieniem genealogji wybitnych rodzin szla
checkich miastn Lwowa, szkicując ich rolę i działalność gospo-



darczą, oraz związki względnie przejście w wyższe sfery społeczne 
szlachty.

Przedmiotem pracy jest genealogja rodu: Stec llerów, Zominer- 
slcynów, Szelerów - Haulów, Szteynkelerów, Templów, Klopperów, 
Hellbezemów, 1'riedrichów, Abreków, Arneslów, Czornbergów, Zindri- 
ehów, Schropów. Lindnerów, Kadenów, Nymandów, Smedfeldów, Ren- 
nerów w okresie XIV i XV wieku. Ą. G.

P l a ś n i k  J a n :  Walki o demokratyzację Krakowa w XVII 
i XVIII wieku. Kwartalnik Historyczny, r. 43. Lwów 1929. I. I.. 
sir. 1 —  33.

Rozprawa została opracowana na podstawie „Praw i przywilejów 
ni. Krakowa", oraz ksiąg, zwanych „Colloc|uiaria propositionum 
magistratus et responsorum cominunilalis", do których wpisywano 
uchwały pospólstwa i 40 mężów.

Autor zajmuje się przebiegiem walk między radą a pospólstwem 
już po procesie i wyroku z roku 1585, na mocy którego rada nie mogła 
wydawać więcej niż 100 grzywien bez upoważnienia pospólstwa, nie 
mogła bez jego zgody zaciągać długów, a delegaci kupców i cechów 
kontrolowali rachunki radzieckie. Pospólstwo nadal prowadzi usilne 
starania w lvm kierunku, aby uzyskać wpływ na wybór rady lub żeby 
rada wybierała ławników tylko z pośród 40 mężów. Ale kilkakrotnie 
powtarzane procesy z lat 1620—  1626, 1654, 1744—  1770, oraz
1774 — 1775 nie uczyniły zadość dezyderatom pospólstwa. Dopiero 
ordynacja Komisji Boni Ordinis z r. 1778 redukowała liczbę radnych 
z 24 na 12 i przyznała pospólstwu prawo wyboru 6 członków ma
gistratu. Ordynacja ta trwała krótko, bo lvlko do Sejmu Wielkiego.

M. K .

1. B o g u s ł a w s k a  B a r b a r a :  Kongregacja towarzyszy
kunszlu drukarskiego w Krakowie w XVII i XVIII wieku. War
szawa 1929. sir. 103.

2. D z i e j e  c e c h u  m i s t r z ó w  p i e k a r s k i c h  w Po
znaniu od założenia do chwili obecnej 1253— 1928 Nakł. Cechu 
mistrzów piekarskich w Poznaniu. Poznań 1929, sir. 67.

3. R o d k i e w i c z ó w n a  J a n i n a :  Cech introligatorski
w Wilnie. Zai\s historyczny. Nakł. Magistratu m. Wilna. 1929. 
sir. 65. Bibljolcczka Witebska Nr. 1.

Badaniu nad dziejami cechów znajdują coraz więcej pracowników. 
Pożądany len objaw przyczyni się niewątpliwie do wzbogacenia wiado
mości z dziejów miast, a może także wywoła odczucie potrzeby zajęcia 
się innemi stronami życia miejskiego.

Ciekawą i pożyteczną pracę napisnła p. Bogusławska. Wartość jej, 
powiedzmy odrazu, wzrosłaby znacznie, gdyby autorka uwzględniła 
i zaznajomiła czytelnika z aparatem naukowym, którym się posługi-



wału. Brak jego utrudnia kontrolę i pozbawia, do pewnego stopnia, 
pracę charakteru naukowego. A szkoda. Nie zusląpią lego bruku ma- 
lerjuły drukowane w uneks-.ich, gdyż są to tylko kopje dokumentów 
kongregacji, znajdujących się w Warszawie. Autorka, nazywając je 
niewłaściwie papierami, nie określa bliżej ich umieszczenia. Niemile 
leż uderza brak spisu treści.

Na 57 stronach kreśli autorka organizację i działalność kongregacji 
towarzyszy drukarskich, podinolowując, o ile nu to źródłu pozwalały, 
tło gospodarcze, nu jakiem organizucju (a rozwijała się i działała. 
Pracę swą dzieli p. B. na 9 rozdziałów, w których omawia kolejno: 
źródła prucy, ogólne wiadomości o przemyśle drukarskim, hislorję 
przywilejów kongregacji, je j członków, sesje, władze i czynności, 
wreszcie życie religijne i towarzyskie. Odnośnie do tytułów rozdziałów, 
zauważyć trzeba, że towarzyszy drukarskich nazywa autorka raz po- 
proslu drukarzami, to znowu towarzyszami kunsztu drukarskiego. 
Sprawę tę należało ujednostajnić i używać, jako racjonalniejszego 
tytułu drugiego. Podobną nieścisłość popełnia nulorka. nazywając kon
gregację towarzyszy drukarskich cechem.

Odrębna la, bardziej samodzielna i szersze, aniżeli inne organizacje 
towarzyszy rzemieślniczych, cele posiadająca kongregacja, powstała 
na Ile braku cechu właścicieli drukarń, w niczem nie podobnych do 
mistrzów cechowych i pozostającej z tern w związku konieczności 
obrony interesów towarzyszy, regulowanych w innych cechach sta- 
tulumi rechowemi. I)o kongregacji tej należeli uczniowie i właściwi jej 
członkowie l. j. towarzysze, dzielący się tu jak i w niektórych innych 
cechach, na półtowarzyszy i towarzyszy postulowanych. Chłopiec, 
pragnący wstąpić do terminu, musiuł uzyskuć przyjęcie do kongregucji, 
od której dostawuł „zalecenie" do właścicieli drukarń. Przyjęcie do 
kongregacji, zuleżne początkowo od slurszych, zastrzeżone zostało 
]>o(em dla rektora Akudcmji krakowskiej. Jemu to bowiem podlegała 
kongregacja, w przeciwieństwie do innych cechów, które podlegały 
radom miejskim. Zmianę tę wywołało omijanie postanowień statutu 
przez właścicieli drukarń, którzy na własną rękę uczniów przyjmowali. 
Autorka sądzi, że i towarzysze nie trzymali się tych przepisów, a do
wód na to upatruje w postanowieniu kongregacji, że towarzysz, któryby 
uczył ucznia przed jego formalnym zapisem, poniesie pewną karę. 
Interpretacja powyższa jest mylna. Postanowienie kongregacji miało 
na celu uniemożliwienie właścicielowi drukarni przyjmowania uczniów 
bez wiedzy kongregacji i powierzenie pierzy nad wykonaniem praw 
kongregacji towarzyszom, którzy mogli, a nawet musieli odmówić 
uczenia terminatora, niezupisanego do kongregacji. W  dalszym ciągu 
lego ustępu umieszcza autorka niejasne zdanie: „Wytwarzała się 
stopniowo forma werbunku uczniów odwrotna do poprzedniej".

Stosunek uczniu do właściciela drukarni i odwrotnie opierał się 
na wzajemnej umowie pisanej, którą uczeń skłuduł w kongregacji — 
może na znak podjęcia terminu, a może poruczał w len sposób swoje 
interesy opiece kongregacji. Osiągnięcie stopniu towarzysza wymagało



ukończenia nauki, trwającej od l'/> do 5 lal i lo z dobrym skutkiem, 
ciekawą jest rzeczą, że o wyniku decydować miał nie towarzysz, 
lecz właściciel drukarni pomimo, że ten ostatni nie zawsze znał się 
na tej sztuce. Tak przynajmniej twierdzi autorka. Wyzwoliny łączyły 
się z całym szeregiem wysokich opłat, które narazie pokrywał właściciel 
drukarni. Wzamian znto nowowyzwolony towarzysz musiał następnie 
przez pewien czas pracować za pół myta. Z chwilą wejścia w grono 
towarzyszy podnosiło się stanowisko ucznia, ale też spadały nań obo
wiązki. Bardzo silnie podkreślanym obowiązkiem jest obowiązek soli
darności —  zwłaszcza w obionie godności swoich współtowarzyszy. Ta 
zaś, sądząc ze statutów, najczęściej naruszana była przez zniewagi ciele
sne, jakie widocznie nierzadko, spadały na towarzyszy ze strony wła
ścicieli. Dla stosunków obyczajowych fakt znamienny, nie spotykany 
w innych cechach, tak samo i kary cielesne ustanowione przez statuty 
kongregacji za złamanie praw cechowych. Jako formę obrony praw 
towarzyszy przewidują statuty strejk.

Sesje i czynności kongregacji nie wykazują poważniejszych różnic 
w porównaniu z innemi cechami. Poza tem, że odbycie sesji wymagało 
zgody rektora i odbywało się zwykle w obecności jego delegata. Od
nośnie do władz, lo pomijając różnice w tytulaturze starszych, którzy 
tu nazywają się seniorami albo prymasami i subseniorami albo subpry- 
masami, a urząd ich trwa lat siedm, wypada zaznaczyć, że czynne 
i bierne prawo wyborcze na godności w kongregacji posiadali towa
rzysze postulowani, po okupieniu go kwotą 3 grzywien.

Praca p. I). starannie wydana przedstawia się dodatnio tak pod 
względem zewnętrznym jak i wewnętrznym i jest, pomimo braków, 
cennym nabytkiem dla naszej urbanistyki.

Druga z wymienionych na wstępie prac zasługuje na szczególną 
uwagę jako zjawisko niecodzienne. Wyszła ona bowiem ze sfer, które 
dotychczas na polu naukowem nie zaznaczyły się, jako dzieło spadko
bierców tych, którzy przed 600 przeszło lały założyli w Poznaniu cech 
piekarzy. Autorem jej mianowicie jest sekretarz, a więc członek po
znańskiego cechu piekarskiego, p. Kopydłowski. Praca ta została wy
dana z okazji 675 letniego, jak twierdzi autor, jubileuszu istnienia 
cechu, jaki ten w r. 1928 obchodził. Pomimo całej sympatji dla dzieła 
poznańskich mistrzów piekarskich, nie możemy niestety pracy uznać 
za udatną. Największą jeszcze wartość przedstawia rozdział 19, zaty
tułowany: „W olny cech piekarzy i piernikarzy od r. 1885 do 1928“ . 
Praca, oparta według zapowiedzi na materjałach źródłowych, nie wy
zyskuje w dostatecznej mierze drukowanych w tej pracy źródeł, 
z drugiej zaś strony podaje cały szereg wiadomości, których źródła 
nie znamy, wielokrotnie niezgodnych z materjałami drukowanemi. 
Szczegółowe omówienie lej pracy przekraczałoby ramy zwykłej re
cenzji. Jedną wszakże uwagę musimy uczynić. Autor nie potrafił udo
wodnić, że cech piekarzy poznańskich powstał w r. 1253, a wobec 
tego daty tej nie nnleżało w żadnym razie umieszczać w tytule.



Nakoniec zwracam się z apelem do Zarządu cechu i jego członków, 
aby posiadane dokumenty ceahowe zechciał złołyć, choćby w formie 
depozytu w któremś z archiwów poznańskich. Dokumenty te zostały 
wprawdzie w pracy wydrukowane, co można położyć na je j dobro, 
to jednak lepiej spełnią swoją rolę w archiwum, aniżeli w cechu. Pro
ponowana forma depozytu nie pozbawi cechu ich własności.

Praca p. Rodkiewirzówny stanowi I. tomik „Bibljoteczki W ileń
skiej", wydawnictwa podjętego, jak to wynika z przedmowy prof. 
Ehrenkreuza, przez Magistrat m. Wilna w celu poparcia badań nad 
dziejami i teraźniejszością Wilna. Autorka korzystała z malerjałów 
rękopiśmiennych, przechowanych w Archiwum Akt Dawnych w Wilnie, 
z malerjałów wydanych w „Aktach izdaw. Wilen. Archeograf. Kom." 
i z „ustaw" cechów z czasów rosyjskich. Malerjał ten, jak można sądzić 
z wyników pracy, nie był zbyt obfity, zato według słów autorki miał 
być różnorodny, czego znów z pracy nie widać. —  Praca dzieli się, 
prócz wstępu, na 6 rozdziałów, obejmuje jako dodatek opis pieczęci 
cechu introligatorów i Naczelnego Zarządu Rzemieślniczego, wreszcie 
skorowidz miejscowości, sporządzony przez Bronisława Gilcjkę. Roz
dział I, składający się z dwu części, obejmuje w części 1. zarys dziejów 
cechu introligatorów w Wilnie w w. XVI —  XVIII, w części drugiej 
w. XIX. W  rozdz. II., składającym się z trzech części, rozpatruje 
autorka kolejno: liczbę i pochodzenie członków, rolę kobiet w cechu, 
a trzecią część poświęca wybitniejszym rzekomo introligatorom wileń
skim. Rozdz. III. omawia w skromnym zresztą, a znanym ogólnie za
kresie, samorząd cechu, ograniczony znacznie w XIX w. przez Nacz. 
Zarząd Rzemieślniczy, którego naczelnik bywał na ważniejszych zebra
niach cechowych, kontrolował rachunki i księgi, „podpisywał" (może 
zatwierdzał) ważniejszo postanowienia sesyjne. Rozdz. IV poświęcony 
jest finansom cechu, rozdz. V stosunkowi cechu do kościoła i miasta. 
Kończy pracę rozdz. VI, poświęcony partaczom, z którymi cech da
remnie walczy przez cały czas swego istnienia.

Konstrukcja pracy budzi pewne zastrzeżenia. Za niepotrzebną na
leży uznać część 3 rozdz. II, która miała być poświęconą wybitniejszym 
introligatorom wileńskim. Autorka zaliczyła do nich ludzi, którzy, jako 
starsi cechowi, bądźto wystarali się o potwierdzenie królewskie przy
wilejów cechowych, bądź piastowali kilkakrotnie godność starszych, 
wreszcie bronili interesów cechowych, przyczem jednak sami podej
rzani byli o branie łapówek. O pierwszych można było powiedzieć 
w części 1 rozdz. I. przy sposobności omawiania hislorji przywilejów, 
o drugich w rozdz. III, o Malewskim wreszcie w rozdz. I. przy sposob
ności omawiania stosunków pomiędzy cechem a N. Z. R. — Drugim 
błędem, zarówno konstrukcyjnym jak i rzeczowym, jest zbył szczegó
łowe wyliczenie postanowień karnych w rozdz., traktującym o finan
sach, kary te bowiem tylko wtedy stanowiły dochód, gdy je ktoś po
nosił, same zaś postanowienia kjrne nie dawały jeszcze tytułu do wy
liczania ich wśród dochodów Oczywiście mówiąc o dochodach, nale
żało ogólnie powiedzieć, że cech czerpał także i z kar, jakie ewentualnie



wpłynęły. Natomiast należało tc postanowienia karne wyzyskać w roz
dziale III, czego autorka nie zrobiła. Treść rozdz. VI można było włó
czyć również do rozdz. I., zwłaszcza, że partacze przecież do cechu nie 
należeli, a w rozdz. I. i tak im autorka dużo miejsca poświęca.

Przystępując do szczegółów, chcę zwrócić uwagę na wątpliwości, 
jakie mi się nasunęły w związku z twierdzeniem autorki, jakoby do 
cechu introligatorskiego należeli i księgarze. Z cytowanego przez autorkę 
na poparcie tego twierdzenia postanowienia Jana Kazimierza rzeczy
wiście lakby wynikało. Mybyśmy jednak na lem jednem zdaniu nie 
poprzestali i szukalibyśmy trwalszych podstaw dla takiego twierdzenia. 
Z własnych bowiem badań nad cechami a także z literatury jest nam 
wiadomo, że ile razy kilka rzemiosł łączyło się w jeden cech, zostawało 
to wyraźnie w statucie stwierdzone ')• W  lym kierunku należałoby 
jeszcze poczynić poszukiwania.

Omawiając historję przywilejów cechowych, przechodzi autorka 
do porządku nad tym ciekawym faktem, że następcy Jana Kazimierza 
potwierdzali statut z r. 1664, wydany przez tego właśnie króla a nie 
następny z r. 1665, zatwierdzony przez „Magistrat". Należało tę sprawę 
zbadać i wyjaśnić czytelnikowi, co było powodem. Odnośnie do 
tej kweslji jeszcze jedno pytanie: czy nie myli się autorka, mówiąc, 
że statut z r. 1665 został potwierdzony przez Magistral. My słyszeliśmy 
dotąd, że nadawanie statutów należało do kompetencji rady miejskiej.

Omawiając rolę kobiety w cechu, twierdzi autorka, że wdowa 
po introligatorze mogła nietyłko utrzymywać warstat, ale i wyzwalać 
uczniów, a równocześnie, że wdowa nie mogła należeć do „samorządu 
cechowego". Prawdziwość tego twierdzenia wydaje się nam podejrzaną, 
choćby z tego względu, że wyzwalanie ucznia należało do kompetencji 
cechu. Z chwilą więc, gdv wdowa do cechu nie należała, nie powinna 
mieć prawa wyzwalania. Jeżeli jednak lak rzeczywiście było, należało 
to twierdzenie poprzeć odpowiednim cytatem lub chociażby odwo
łaniem się na źródło wiadomości. Zapewne autorka miała tu na myśli 
„zarząd cechu".

Przechodząc do omówienia rozdz. III, który autorka potraktowała 
po macoszemu, ograniczę się do stwierdzenia ważniejszych tylko uste
rek. —  Przedewszystkiem ważnym jest brak cytatu na poparcie twier
dzenia, że w trosce o zapewnienie każdemu członkowi zarobku przyj
mował cech „tylko pewną określoną liczbę osób", pomijając nieścisłość 
dalszej części tego twierdzenia, że utrudniano majstrom „przejście 
z jednego miasta do drugiego". Omawiając obowiązek cechu „opieki 
nad rzemiosłem", twierdzi autorka:: „Introligatorzy wileńscy w XVII 
wieku posiadali nawet specjalne ustawy zapobiegające psuciu roboty" 
Zakazywano: (tu cytatI „aby żaden towarzysz nie ważył się robić 
żadnych trunkiellów ani roboty pozłocistej żadnej ani w pergamin 
nowy i siary bibliopolom do kramów". Oczywiście jest lu niezrozu-

') Powołuję się lu na statut cechu kowalskiego, ślusarskiego i mie- 
czowniczego w Przemyślu (Arch. ni. Przemyśla, Nr. 10), cechu bednarzy, 
stolarzy, stelmachów i kołodzieji (Arch. m. Przem., Nr. 67) i inne.



mienie* rzeczy. W  cytowanym ustępie idzie o co innego, mianowicie, 
by towarzysze przez przyjmowanie „Irunkiellów" nie zabierali roboty 
majstrom i nie umniejszali ich dochodów. Ze nie szło tu o rzekome 
psucie roboty, świadczy z jednej strony dalszy ciąg postanowienia, 
z drugiej fakt, że towarzysze niezawodnie wykonywali takie same 
prace co i majstrowie, a różnica między nimi a towarzyszami nie bylu 
różnicą wiedzy fachowej, juk twierdzi autorka na sir. 19, lecz raczej 
natury społecznej.

Z pracy p. B. dowiadujemy się, że organizacja cechu introligator
skiego w Wilnie w czasach przedrozbiorowych nie różniła się prawie 
od organizacji innych cechów. Nowością do pewnego stopnia są dzieje 
cechu w czasach porozbiorowych. Momenty gospodarcze, tak ważne 
w tego rodzaju pracach, zostały w malej tylko mierze uwzględnione, 
zapewne z braku odpowiednich nialerjalów. Kazimierz Arłamowski.

('. li a r c w i c z o w a I. u c j u : Lwowskie organizacje zaw o
dowe za czasów Polski Przedrozbiorowej. Z 17 rycinami. W yd. 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Lw ów  1929, str. 196.

Autorka, znana już ze swych badań nad historją miasta Lwowa 
przez rozprawy o handlu średniowiecznego Lwowa (1925) i o ograni
czeniach gospodarczych nacyj schizmatyckich i żydów w XV i XVI 
wieku (1925), podjęła się w niniejszej pracy wcale ciężkiego zadania. 
Przedstawienie howiem całości cechowego życia lwowskiego na olbrzy
miej przestrzeni czteru wieków (XV —  XVIII) wymaga przejrzenia wiel
kiej masy materjnłii źródłowego, umiejętnej konstrukcji dzieła, oraz 
uwzględnienia i opisania procesu rozwojowego poszczególnych zjawisk, 
objętych zakresem hadań. Jak wywiązała się autorka ze swego zadania 
informuje nas krótka lecz wielce pochlebna ocena tej książki, umiesz
czona w I. tomie 43 rocznika Kwartalnika Historycznego przez najwy
bitniejszego historyka miast polskich ś. p. prof. J. Ptaśnika. Stwierdza 
on, że autorka „w  książkę swą włożyła tyle pracy i prawdziwego ta
lentu, że bez niej żaden z przyszłych badaczy tego przedmiotu się nie 
obejdzie. Będzie ona dla nich niezbędnym podręcznikiem i przewodni
kiem zarazem". W  dalszych słowach podkreśla recenzent zalety stylu 
i języka pracy.

Podzielając w zupełności powyższy, ogólny sąd o książce, wydany 
ze stanowisku historji, a raczej ściślej hislorji kultury, postaramy się 
rozpatrzeć ją z punktu widzenia historji gospodarczej.

Omawianie pracy z lego punktu widzenia jest w zupełności uza
sadnione tern, że cechy, jako organizacje zawodowe są instytucjami 
przedewszyslkiem gospodarczemi i wchodzą w pierwszym rzędzie 
w zakres bad-iń historji gospodarczej. Wprawdzie historyczny cech ma 
na oku różne cele: wojskowe, religijne, humanitarne, towarzyskie, lecz 
na rzoło wybijają sie cele gospodarcze i dlatego to najwięcej zaintere
sowania przedstawia dla nauki, zajmującej się zjawiskami gospodar
czemi przeszłości I. j. hislorji gospodarczej, jakkolwiek nie jest on



obcy badaniom z zakresu liistorji wojskowości, kultury i in. Samu 
autorka zgadza się w zasadzie z lem stanowiskiem, zapowiadając we 
wstępie, ie  ograniczy się w pracy do „momentów organizacyjnych 
i gospodarczych" (sir. 2).

Praca jest oparta na małerjale archiwalnym, zachowanym w zbio
rach Archiwum m. Lwowa i Ossolineum. Stanowią go statuty i księgi 
cechowe, oraz księgi miejskie: radzieckie, ławnicze i rachunkowe. 
Wielce pomocnemi i wvdajnemi w wiadomości okazały się niezinwen- 
taryzowane pliki odpisów aktów cechowych, odnoszące się niemal do 
wszystkich cechów. Podstawa źródłowa pracy, jak z powyższego wy
nika, jest bardzo bogata, jakkolwiek niepozbawiona luk, najdotkliw
szych w odniesieniu do ksiąg cechowych, dochowanych tylko frag
mentarycznie.

Żałować należy, że autorka nie wykorzystała źródeł znajdujących 
się w Archiwum Ziemskiem we Lwowie, zwłaszcza taks wojewodziń- 
skich z XVII i XVIII wieku, łatwo dostępnych za pośrednictwem X tomu 
A. G. Z. Autorka poprzestała na 9 taksach z I. 1039—  1750 zebranych 
w 43 fasc. Archiwum Miejskiego, podczas gdy z oblat Aktów Grodzkich 
mogłaby dojść przynajmniej do 32 i to dla drugiej połowy XVIII wieku 
bardzo obszernych i obfitych w wiadomości. Szkoda wynikła z pomi
nięcia tego dla dziejów cechowych wielce wydajnego źródła, zwłaszcza 
odnośnie do strony gospodarczej, jest poważna. Dałby się tam znaleźć 
materjał do takich zagadnień jak: stosunek Rady miejskiej i władzy 
wojewodzińskiej do cechu, zakres produkcji każdego cechu, jakość wy
tworów, a zwłaszcza tak ważny dla tematu autorki —  czas pracy 
ówczesnego pracownika rzemieślniczego. Taksy z drugiej połowy XVIII 
wieku określają szczegółowo ilość godzin pracy dziennej niektórych 
rzemieślników. Te wiadomości rzuciłyby bezwątpienia wiele światła 
na ich położenie materjalne. Obok wymienionych cały szereg innych 
zagadnień znalazłby tu bodaj częściowe podstawy do swego rozwiązania.

Praca, poprzedzona przedmową i wstępem, informującemi o źród
łach i wprowadzającemi w zagadnienie, rozpada się na dwie części. 
Początkowe cztery rozdziały są poświęcone zagadnieniom ogólnym, do
tyczącym wszystkich cechów. Jest tu mowa o podstawowych zasadach 
ich organizacji, o stosunkach narodowościowych cechów, o roli rze
mieślników w dziejach obrony Lwowa i o znaczeniu cechów w życiu 
publicznem miasta. W  części drugiej, ujętej w 11 rozdziałów omawia 
autorka oddzielnie poszczególne cechy względnie ich grupy. A więc: 
cechy żywnościowe, tekstylne i odzieżowe, skórnicze, metalowe, budo
wlane, cechy, trudniące się handlem, sztuką i przemysłem artystycz
nym, związane z oświatą i higjeną, w końcu cech muzyków. Ilość 
miejsca poświęconego w pracy poszczególnym cechom wzgl. grupom 
nie jest jednakowa; była ona zależna ściśle od zasobności źródeł dla 
każdego z nich. Najobszerniej jest potraktowana grupa cechów żywno
ściowych (sir. 58 —  81), najszczuplej cech muzyków. W  „zakończeniu" 
daje autorka wyjaśnienie przyczyn powodujących chylenie się cechów 
ku upadkowi i ostateczny ich upadek w XVIII wieku.



Ramy konstrukcyjne pracy sit szczęśliwie pomyślane. Część pierw
sza pracy (sir 8 — 57) została przeznaczona na zagadnienia wspólne 
wszystkim cechom, kulturalno • obyczajowe i społeczne, a więc na za
gadnienia niejako pozagospodarcze, część druga, dwa razy obszer
niejsza (sir. 58— 172), byłaby poświęcona traktowaniu o wyłącznie 
gospodarczej roli cechów, rozpatrywanej w rozdziałach, podzielonych 
wedle zawodów, a więc na podstawie krylerjów czysto - gospodarczych.

Powyższe ogólne założenia konstrukcyjne nie zostały jednak 
w pracy wiernie przeprowadzone. Druga część pracy nie jest ograni
czona do problemów wyłącznie gospodarczych. Autorka porusza tu cały 
szereg spraw natury organizacyjnej, narodowościowej, kulturalnej, 
wojskowej, które winny być umieszczone raczej w części pierwszej 
jako zagadnienia niegospodarcze i dotyczące spraw wspólnych dla 
wszystkich cechów, a przez to nadające się do łącznego traktowania. 
Odnosi się to do omawiania tu wędrówek czeladzi, stanowiska kobiet 
w cechu, ksiąg cechowych, icli sposobu prowadzenia i języka, na co 
zwrócił już uwagę pro!. Plaśnik, nadto do zajmywania się stosunkami 
narodowościowemu obyczajowemi (występki i kary), wyliczania ko
ściołów i ołtarzy cechowych, obchodów religijnych, powinności baszto
wych, omawianie stosunku mistrzów do czeladzi i in.

Wydzielenie stąd i zgrupowanie na właściwem miejscu licznych 
wiadomości, rozrzuconych po rozdziałach, poświęconych pojedynczym 
cechom wzgl. ich grupom, dałoby korzyści zarówno problemom poru
szanym w pierwszej, jak i w drugiej części pracy. W  obu wypadkach 
uzyskalibyśmy wyrazistszy i pełniejszy obraz każdego zagadnienia, 
jakoleż możność przedstawienia przeobrażeń rozwojowych, jakim orga
nizacja cechowa we wszystkich swych przejawach ulegała na -lak dłu
giej przestrzeni czasu. Największe i najbardziej nas interesujące zmiany 
leżały właśnie po stronie gospodarczej instytucji cechowej.

Autorka, prócz momentów organizacyjnych i gospodarczych, po
ruszyła także bardzo wiele momentów obyczajowo - kulturalnych. Za
gadnienia organizacyjne zostały wcale obszernie przedstawione, ale 
gospodarcze nie zostały zupełnie wyczerpane. Z przejrzanych przez 
autorkę źródeł można było niewątpliwie jeszcze więcej tych „momen
tów gospodarczych*' wydobyć. Skoro lak się nie stało, to widocznie 
z powodu braku postawienia przez autorkę szeregu problemów ekono
micznych, zasadniczego dla lematu znaczenia. Tukiemi problemami 
są n. p. udział cechu jako organizacji w pracy gospodarczej przez 
prowadzenie kosztowniejszych zakładów technicznych, produkcja na 
zbyt zamiejscowy i jego organizacja, ograniczanie konkurencji we
wnętrznej I. j. członków cechu przez normalizację zakupu surowca 
i oznaczanie ilości czeladzi i uczniów, ustosunkowanie się cechów do 
kapitału, wyrażające się w walce przeciw wciskaniu się pośredniku - 
kupca między producenta a konsumenta, element uzupełniający oso
bowy skład cechu i wiele innych.

Daleki jestem od twierdzenia, aby wszystkie powyższe i im po
dobne zagadnienia można rozwiązać na podstawie zachowanych źródeł,



lecz już po zawartych w pracy wiadomościach źródłowych, tyczących 
się tych zagadnień, sądzić można, że przynajmniej częściowe rezultaty 
są tu osiągalne. Zresztą nawet stwierdzenie niemożności ich rozwiązania 
miałoby swe znaczenie naukowe.

Autorka wprawdzie dotknęła niektórych powyższych zagadnień, 
lecz tylko ubocznie i ogólnikowo. Nadto potrącając o nie opiera się 
najczęściej na literaturze, a nie na materjale źródłowym lwowskim. 
Tak n. p. na str 18 czytamy: „zakup surowca en masse ze skarbu 
cechowego i podział między członków, nie utrwalił się cyframi w ra
chunkach cechowych zapewne dlatego, te księgi cechowe pochodziły 
z lat późniejszych, gdy zwyczaj len wyszedł z użycia, a przeważała 
indywidualna kalkulacja zakupów surowca i sprzedaży wyrobów". 
Zakup surowca i sprzedaż wytworów, których istnienie we Lwowie 
w powyższych słowach autorka stwierdza, że nie są poparte źródłowemi 
danemi; nie można lego przyjmywać za rzecz pewną jedynie na pod
stawie analogji wziętej z innych środowisk. W  toku pracy raz tylko 
autorka źródłowo stwierdza zakup surowca —  wełny przez kapelusz- 
ników (sir. 90 —  91). Jedyny len wypadek nie pozwala na generalizo
wanie, zwłaszcza, że dotyczy artykułu nadającego się specjalnie do 
hurtowego handlu, a tern samem, do zbiorowego zakupu. Dlatego to 
handel wełną był przez lwowskich cechmistrzów prowadzony nielylko 
dla potrzeb miejscowych, ale na wielką skalę dla rynku obcego (str. 91).

Na str. 3. czytamy: „Od XVI —  XVIII w. rzemieślnik lwowski nie 
produkuje już tylko dla klienteli ograniczonej, zgóry wiadomej, na 
jej zamówienie i z jej materjału, lecz zakupuje surowiec masowo 
i przygotowuje wyroby na zapas". Przytoczone twierdzenie dotyczy za
gadnienia niezmiernie wysokiej wagi —  postępującej kapitalizacji rze
miosła, jednakowoż brak mu uzasadnienia źródłowego nielylko w na
stępnych zdaniach, ale i w całej pracy. Autorka bardzo często milczenie 
i lakoniczność źródeł uzupełnia wiadomościami z literatury. Jest to 
dla pracy szkodliwe, albowiem czytelnik daną wiadomość, wziętą z lite
ratury, przyjmuje jako stwierdzoną dla Lwowa, mimo, te tego źródło
wego stwierdzenia brak.

Wychodząc z założeń interesu naukowego, należało raczej ogra
niczyć się do przedstawienia i usystematyzowania tych wiadomości 
z zakresu życia cechowego, jakich dostarcza malerjał źródłowy, odno
szący się do Lwowa, a dopiero później wskazać na anałogje i roz
bieżności.

Kweslja elementu zasilającego cech została zupełnie pominięta. 
Miejsce pochodzenia nowoprzyjmywanych mistrzów, czeladników 
i uczniów mogłyby być w niektórych wypadkach ustalone na pod
stawie wykazów przyjęć do prawa miejskiego i ksiąg cechowych, do 
których zapisywano daty wstąpienia do pracy ucznia, wyzwolin na cze
ladnika i opłaty przylem składane. Uczynić moźnaby to dla cechu ko
walskiego na przestrzeni dwu wieków: XVII —  XVIII, do których 
księgi cechowe w liczbie ośmiu są zachowane. Statystyczny przegląd



natężeniu w pewnych okresach czasu wzrostu ilościowego danego rze
miosła dostarczałby podstaw do ciekawych wniosków. Tak samo przed
stawienie rozdziału świadczeń podatkowych nakładanych na poszcze
gólne cechy informowałoby nas o ich sile ekonomicznej.

O zwalczaniu konkurencji partaczy, przywozu kupieckiego, rugów 
rzemieślników po jurydykach miejskich wspomina autorka ogólnie 
w jednem zdaniu (str 5). Pożądane byłoby przedstawienie tego na 
konkretnych faktach źródłowych razem zebranych, bo wiadomości za
warte w książce, lecz porozrzucane po całej pracy, nie dają jasnego 
obrazu.

Przy omawianiu „numerus clausus" (sir. 10) pożytecznem by było 
wymienienie tych cechów, w których był stosowany; pozwoliłoby to 
na szukanie przyczyn, dlaczego w n i e k t ó r y c h  tylko cechach był 
on wprowadzany.

Postawienie wyraźnie sformułowanych zagadnień i ich kolejne 
i oddzielne rozpatrywanie przyczyniłoby się również do wydatniejszego 
uwypuklenia ewolucji dziejowej, jakiej życie cechowe ulegało. Olbrzymi 
zakres pracy stał na przeszkodzie dość silnemu uwypukleniu strony 
rozwojowej. W  wielu miejscach mamy tylko przedstawienie stosun
ków z pewnego momentu czasu, bez wskazania na zmiany zachodzące 
w tak długim okresie, jaki autorka sobie wyznaczyła. Jest tak n. p. 
gdy mowa o ułatwieniach dla członków rodziny w zdobywaniu maj- 
sterstwa (str. 8), o „numerus clausus" (101, o stosunku do Rady miej
skiej (17). Jeśli chodzi o ogólny rozwój instytucji cechowej, to naj- 
lepiejhy go ilustrowała tablica z datami powstawania cechów i ich 
ilości w poszczególnych okresach czasu. Okresy bujnego je j rozrostu 
byłyby odrazu widoczne. Autorka podała wprawdzie w tekście ilość 
cechów dla paru lat, lecz są one czasowo zbyt rzadkie.

Mówiąc na str. 4 o rozwoju natężenia pracy rzemiosła lwowskiego, 
określa autorka początek rozwoju na XIV w., punkt kulminacyjny na 
II połowę XVI w., a upadek na II połowę XVII w. Brak zajęcia stano
wiska wobec I połowy XVII wieku, na który możeby należało przenieść 
punkt kulminacyjny, skoro wykazuje największą ilość cechów, bo 50 
w r. 1627. Szkoda, że autorka nie podała kryterjów, które służą jej 
do oceny pomyślności czy upadku cechu.

Poruszony wyżej brak postawienia zagadnień ekonomicznych, wią
żących się z lematem i ich rozwiązań, pozostaje w ścisłym związku ze 
stroną melodyczną opracowania. Zagadnienia i zjawiska gospodarcze 
traktuje autorka tylko ze strony zewnętrznej, a więc opisowo, nie sta
rając się wykrywać wewnętrznego niejako ineehanizinn zjawisk go
spodarczych. Opisowe traktowanie, silnie kierowane źródłami, właściwe 
historycznemu ujmywaniu, w hislorji gospodarczej nie wystarcza. W y 
krycie i poznanie tego wewnętrznego mechanizmu zjawisk gospodar
czych jest osiągalne przez zastosowanie odpowiednich metod badaw 
czyeh. Tego właśnie hrak w pracy. N. p. metoda statystyczna oddałaby 
w pracy autorki wielkie usługi, nie widać jednak w żadnym wypadku



jej stosowania. Również bardziej ekonomiczna interpretacja omawia
nych faktów przyniosłaby pracy wiele korzyści.

W  paru miejscach porusza autorka sprawy, pozostające w luźnym 
i odległym związku z lematem. Mam na myśli podawanie cen towarów 
taksowych (sti. 68, 70, 94). W  żadnym wypadku nie wyciągnęła autorka 
z tego jakichkolwiek wniosków, co dowodzi zbyt słabej ich łączności 
z tematem. Możnaby się spodziewać jakichś rezultatów raczej z po
równania rozwoju cen z rozwojem instytucji cechowej.

Zastrzeżenia budzą twierdzenia autorki w następujących wy
padkach:

Na str. 59, mówiąc o czasach objętych pracą, twierdzi, że hodowli 
bydła poświęcała się większa ilość gospodarstw wiejskich, aniżeli 
uprawie ziemiopłodów. Wiadomo, że tak nie było, jeśli chodzi o całość 
Polski, odnośnie zaś do ziemi lwowskiej —  wielce wątpliwe.

Na str. 60 i 61 tłumaczy autorka powstawanie wolnie: Ilość rzeź- 
ników w mieście, wynosząca w początkach XV w. 12 — 15, została 
później zwiększona do 20; „a i ta ilość okazała się za małą" (tu po
wołanie się na wiadomość z 1620 r.) „wobec potrzeb rozrastającego 
się miasta, to też starać się zaczęto o t. zw. wolnicę..." (i powołanie się 
nn wiadomość z 1509 r.). Przyczyna nie może być późniejszą (1620) 
od skutku (1509). Zatem powyższe poparcie źródłowe tłumaczenia po
wstawania wolnie rozrostem miasta, a więc zwiększaniem się jego 
ludności chybia celu. Przyczyn powstania wolnie należałoby raczej 
upatrywać w konieczności ograniczenia w imię interesów konsumenta 
monopolu zespołu cechowego, który często mógł prowadzić do wyzysku. 
Na takie tłumaczenia naprowadza zresztą motywacja prośby do króla
0 wolny targ sobotni, wniesionej przez magistrat: „gravatam enim esse 
civitatem nimia carniuni raritale, qua lanii civitatem ipsam e i  c o m - 
p o  s i t  o premunl" (str. 61). Zatem wyraźna mowa o zmowach ce
chowych w ustalaniu cen, czemu konkurencja wolnie skutecznie mogła 
zapobiegać.

Na str. 73 mówi autorka o wpływie rajców na reny zbóż. Wobec 
lego, że rena zboża uzależniona była od producentów • szlachty, rajcy 
wpływu na ceny mieć nie mogli. Wypadek podany przez autorkę 
z 1682 r. mówi nam tylko o usiłowaniu (zresztą bezskutecznem) rajców, 
parających się handlem zbożowym, narzucenia swych cen. Notatka 
źródłowa informuje, że rajcy (a w szczególności r. Kupiński) na
rzucali cechowi swe stęchłe i zepsute zboże „ultra pretium fori publici"
1 za pozwoleniem magistratu przeszkadzali w zaopatrywaniu się w zboże 
u kupców. (Arch. Lwowa, Ks. 264, str. 672). Cech temu jednak prze
ciwdziała. Jest to zatem zjawisko przelotne, wobec czego m c  można 
go brać za przyczynę, dla której cech musiał się z nimi (t. j. rajcamil 
liczyć!

Na sir. 77 autorka mówi o zmonopolizowaniu sprzedaży wina przez 
miasto. Sprzedaż wina pozostawała w ręku kilkunastu kupców bo
gatszych, najprawdopodobniej zarazem i rajców, lecz monopolu grupy



rajców nie można utożsamiać z monopolem miasta, jakie n. p. stano
wiły waga, szrot, woskobójnia i t. d.

Na str. 96. szewców czarnych i safianników czyli trzewiczkowych 
uważa za specjalistów męskiego i damskiego obuwia. Otóż, jak taksy 
pozwalają stwierdzić, szewcami trzewiczkowymi zwano szewców „fran
cuskiej roboty", produkujących trzewiki (wprowadzone przez modę 
francuską) zarówno damskie jak i męskie. Tak samo szewcy „czarni“  
wytwarzali obuwie męskie i damskie, lecz tylko ze skóry czarnej.

Na str. 19 nie wiadomo, o jakim przemyśle myśli autorka poza 
rękodziełem, mówiąc, że dawna organizacja cechowa „obejmywała 
nietylko producentów (?) warsztatów rękodzielniczych, ale także handel 
i przemysł". Wszak rękodzieło to ówczesny przemysł.

Na str. 79 można mówić raczej o zwiększaniu ceny miodu pitnego, 
aniżeli o je j obniżaniu w lalach, kiedy „miód chudy był i essencji 
nie dawał"

Dla pełnej oceny książki należałoby zkolei przedstawić równie 
skrupulatnie wszystkie dodatnie strony pracy. Są one liczne. Ogólnie 
wyrażają się tern, że praca przynosi bardzo wiele wiadomości z zakresu 
dziejów cechów, tak że istotnie dla podejmujących badanie w tym 
kierunku będzie niezbędnym „przewodnikiem".

Lecz nietylko w zakresie dostarczania masy wiadomości, ale też 
będzie nie mniej pomocnym „przewodnikiem" w zakresie przebijania 
się przez gąszcz źródeł archiwalnych i operowania metodą historyczną.

Historyk gospodarczy jednak winien do swych badań tego ro
dzaju dodać jeszcze głębsze ujęcie ekonomiczne zagadnień, które 
uzyska przy pomocy wprowadzenia wypróbowanych metod badaw
czych i bardziej ekonomicznej interpretacji zjawisk.

Stanisław Hoszowski.

S o c h a n i e w i c z  K a z i m i e r z :  Trybunał Zamojski. Stu- 
djum z dziejów dawnego prawa sądowego polskiego. Szymon Szy- 
inonowicz i jego czasy. Rozprawy i studja pod red. St. Lempic- 
kiego. Zamość 1929, str. 275 —  314 i odbitka.

W rozdziale pierwszym omawia autor organizację sądownictwa 
miejskiego w założonem przez Jana Zamojskiego Zamościu. Bliżej 
zajmuje się przylem autor sądem ławniczym, od którego wyroków 
szła zrazu ido r. 1601) apelacja do Lwowa. Utworzenie przez Zamoj
skiego ordynacji, obejmującej oprócz Zamościa także miasta Szcze
brzeszyn, Turobin, Tarnogród, później i Goraj, skłania go do utwo
rzenia osobnej instancji apelacyjnej od sądów wymienionych miast. 
Jest nią kreowany w r. 1601 Trybunał Zamojski. Skład nowej instytucji 
omawia autor w rozdziale następnym. Przewodniczącym Trybunału 
jest burgrabia, ponadto wchodzą w skład Trybunatu, wójt zamojski, 
profesor akademji zamojskiej, jako znawca prawa, wreszcie deputaci 
pięciu miast ordynackich. Kompetencją Trybunału, oraz procedurą 
zajmuje się autor w rozdziale trzecim. Trybunał sądził jako instancja



odwoławcza od wyroków sądów wójtowskich, sołtysich, sądów zam
kowych żydowskich, oraz ormiańskich i to zarówno w sprawach cy
wilnych, jak i karnych. Wyłączone były z pod kompetencji Trybunału 
sprawy, dotyczące praw, oraz dóbr ordynata, jakoleź sprawy cudzo
ziemców, chyba, że dobrowolnie poddali się juryzdykcji Trybunału. 
Szeroki zakres działania posiadał Trybunał w sprawach niespornych. 
Ostatni całkiem krótki rozdział poświęcił autor omówieniu składu 
i kompetencji wprowadzonego przywilejem z r. 1004 sądu jar
marcznego. Pod względem prawnym został Trybunat Zamojski, dzięki 
pracy Sochaniewicza dokładnie opracowany. Wartoby obecnie zbadać, 
jaką rolę odegrał w życiu gospodarczem ordynacji zamojskiej. K . K

K s i ę g a  p a m i ą t k o w a  m i a s t a  P o z n a n i a .  Na
kładem Magistratu st. m. Poznania. Poznań 1929 r., str. V III +  
713 +  1 mapka, 4°

Celem lej książki jest zobrazowanie dziesięciolecia gospodarki 
polskiej w mieście Poznaniu. Charakterystykę dziesięciolecia, 1918 — 
1928, poprzedza przegląd dziejów m. Poznania od czasów przedhisto
rycznych do 1918 r.; składają się nań następujące artykuly:

K o s l r z e w s k i  J.: Poznań w czasach przedhistorycznych (sir. 
3 —  33). —  Z a l e s k i  Z.: Rozwój topograficzny m. Poznania (str. 
33 —  50). -  Z a l e s k i  Z.: Poznań za czasów Pierwszej Rzeczpo
spolitej (sir. 50 —  68). —  W o j l k o w s k i  A. Dr.: Poznań od r. 1793 
do 1853 (str. 68— 83). Autor rozpatruje dzieje miasta z punktu widzenia 
organizacji i dzialalnośsi administracji miejskiej i znaczenia miasta 
w dziejach narodu. Szczególnie podkreśla znaczenie ruchu umysłowego 
w 1. 1830 —  53 dla całej Polski. —  Z a l e s k i  Z.: Dzieje Poznania od 
1853 do 1918 r. (sir. 85 —  107). Autor zaznacza, że walka narodowo
ściowa stanowi zasadnicze podłoże życia miejskiego w tym czasie. 
Element polski, zrazu wskutek nowej ordynacji z 1853r. osłabiony, 
wychodzi z walki tej obronną ręką, dzięki napływowi polskiej ludności 
wiejskiej do miasta.

Po tym historycznym wstępie następuje ogólny przegląd rozwoju
m. Poznania od r. 1916 —  1928. Osobny dział poświęcony jest poło
żeniu, obszarowi i zaludnieniu miasta, po nim dopiero następuje rzecz 
właściwa, ujęta w działy: Ustrój i finanse miasta (str. 155 — 198), 
Życie gospodarcze (str. 211 —  257), Życie kulturalne i polityczne (str. 
271 —  328). Cały szereg artykułów z rozmaitych dziedzin życia gospo
darczego stwierdza postęp tak w handlu, jak i przemyśle mimo trud
nych warunków powojennych. Przypisują to aulorowie wytężonej 
i pełnej zrozumienia sytuacji pracy obywatelstwa poznańskiego.

Część dalsza księgi zajmuje się rozwojem inslytucyj publicznych, 
(307—  707), jak: instytucje kulturalne i oświatowe (str. 307 —  429), 
miejskie instytucje gospod., opieka społeczna i sanitarna, budownictwo 
miejskie i bezpieczeństwo publiczne.

Księga jest wydana ozdobnie i bogato ilustrowana; zawiera mnó
stwo danych statystycznych w postaci tabel i wykresów. //. Sch.
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K s i ę g a  p a m i ą t k o w a  d z i e s i ę c i o l e c i a  s a m o 
r z ą d u  m i a s t a  L o d z i  1919— 1929. Nakładem Magistratu 
Łódzkiego 1930, sir. 332. 4"

Obszerna publikacja, wygotowana staraniem Magistratu, jest po 
ważnym i krytycznym rzutem oka na dziesięcioletnią działalność Samo
rządu Łódzkiego, na osiągnięte wyniki i korzyści. Na pierwszy plan 
wybija się wszechstronność zagadnień, jakie znalazły się w sferze za 
interesowali Magistratu. Na jasno rozwiniętym tle stosunków natury 
liolitycznej i ekonomicznej, które, jak to z przedstawienia wynika, 
często nie były zbyt sprzvjającemi, uzyskane wyniki pracy okazują 
się wcale znaczne. W  samej publikacji, historyczna przeszłość uwzględ
niona jest o tyle, o ile okazało się to konieczne dla zilustrowania stanu, 
który stał się wyjściowym punktem dla prac samorządu. Z przedsta
wieniem samych zaś prac związano szereg rozważań natury gospo
darczej, zwłaszcza »  rozdziale o przedsiębiorstwach użyteczności pu
blicznej. Taką samą poważną podstawę mają powzięte na przyszłość 
plany. Sama pojemność treści publikacji została zwiększona umie
jętnie przez wprowadzenie zestawień, tabel porównawczych i planów, 
na samo zaś urozmaicenie dodatnio wpłynęło zamieszczenie fotografij, 
omawianych objektów m. Lodzi, jakoteż podobizny jego prezydentów 
i ich zastępców. Przejrzysty plan miasta kończy powyższe dzieło, bę
dące poważnym przyczynkiem do poznania roli samorządu w dobie 
obecnej. J. Sz.

R o s s c l  E d w a r d :  Łódź —  miasto pracy. W ydaw n ic lw o
Magistratu tn. Łodzi. Łódź 1929 sir 100 +  5 nlb.

Na wstępie podano treściwie ogólne wiadomości geograficzne i hi
storyczne, dotyczące i i i . Lodzi, w dalszych rozdziałach omawia autor 
obecny stan miasta, wziąwszy za podstawę ostatnie dziesięciolecie. Po
szczególne rozdziały traktują o obszarze i ludności, stanie przemysłu, 
komunikacji, rozwoju oświaty i kultury, zdrowotności i opiece społecz
nej, sprawie mieszkaniowej, oraz o finansach i władzach miejskich. 
Przy końcu podana bibljografja prac o Lodzi. Praca sumienna i za
wiera dużo zasadniczego malerjału. K. J. HI.

W a r s z a w a .  Ku upamiętnieniu dziesięciu lat samorządu 
stolicy w Niepodległej Polsce 1918—  1928. Nakładem Magistratu 
ni. stół. W arszawy. W arszawa 1929. str. 386 j-  1 mapka. 4".

Praca składa się z 20 rozpraw:
P r a h i s I o r j ę W a r s z a w y  omawia Roman Jakimowicz; 

po położeniu geograficzneni i stosunkach geologicznych przechodzi 
do właściwego temalu, t. j. do znalezisk w okolicach dzisiejszej W ar
szawy od paleolitu do okresu wczesno - historycznego włącznie.

W a r s z a w a  w d z i e j a c h  P o l s k i  przedstawiona jest 
pięknie przez Józefa Siemieńskiego w 3 rozdziałach: Warszawa ksią
żęca, królewska i narodowa.



D a w n y  s n m o n i |  d W a r s z a w y  skreślił Tadeusz Ze
browski, obejmujiir czasy od początku XV w. do 1915, przyczem do 
oslalnirh lat, poprzedzających upadek Rzpllej, odzielnie traktowane 
są poszczególne organizacje miejskie, składające się na pojęcie „W ar
szawy".

S a m o r z ą d  W a r s z a w y  o d  r. 1916 d o  r. 1929 omówił 
z dobrą znajomością rzeczy Józef Zawadzki, który podzielił przedmiot 
na 3 rozdziały: Samorząd Warszawy w czasie okupacji niemieckiej, 
zarząd w okresie niepodległości i okres samorządu od 23 czerwca 
1927 r„ przyczem autor podaje ważne szczegóły ze skarhowości 
miejskiej.

Ż y c i e  d z i e l n i c  s t o l i c y  barwnie opisał Aleksander Ja
nowski.

Edward Strzelecki przedstawia r o z w ó j  l u d n o ś c i  miasta 
na Ile terylorjalnem z uwzględnieniem demografji.

Dalsze rozdziały są następujące : Dr. Czesław Wroczyński :
S p r a w y  z d r o w i u  p u b l i c z n e g o  w s t o l i c y  w o k r e 
s i e  1918 — 1928 r. —  Koralewski Kazimierz: O p i e k a  s p o 
ł e c z n a  w- s t o l i c y  n i e p o d l e g ł e j  P o l s k i  1918— 1928 
roku. —  Antoni Puński: S I o s u ń  ki  o ś w i a t o w e  W n r s z a -  
w y. —  Wojciech Przybyłowicz: Ż y c i c  n a u k o w e  W a r s z a w y .  
SI. Sierosławski: Ż y c i e  k u l t u r a l n o - a r t y s t y c z n e  W a r 
s z a w y  . — Pillz Franciszek: I n s t y t u c j e  k r e d y t o w e
w W a r s z a w i e .  —  Mieczysław Chmielewski: P r z e m y ś l  i h a n 
d e l  W a r s z a w y .  —  Roman Podoski: T r a n s p o r t  i k o m u 
n i k a c j a  na  t e r e n i e  W a r s z a w y .  —  Szereg faehowców 
pisze o urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i elek
trycznych w W ielkiej Warszawie. —  Eiigenjusz Bmdziszewski: Z a o 
p a t r y w a n i e  W a r s z a w y  w n a j w a ż n i e j s z e  a r t y 
k u ł y  p i e r w s z e j  p o t r z e b y .

Równocześnie wydano leż A l b u m  p a m i ą t k o w e  s t o ł e c z 
n e g o  m. W a r s z a w  y , zawierające folografje gmachu magistratu, 
oraz portrety radnych fl. M.

P o l s k a  B y d g o s z c z  1920— 1930. Dziesięć lał pracy 
twórczej. Wyd. jubileuszowe Komitetu obchodu dziesięciolecia 
oswobodzenia miastu Bydgoszczy. 1930. sir. 104.

Książku jest opracowana zbiorowo przez SI Nowakowskiego, K 
Fiedlera, T. Rzepeckiego, M. Szpręgę i A. Piechockiego. Otwiera ją 
wspomnienie z „przed dziesięciu laty...", opisujące chwilę |>owrolu 
miasta do Macierzy. Następny rozdział zatytułowany „Dziesięć lal 
pracy polskiej" omawia wzrost ludności, rozwój miejskich zakładów 
użyteczności publicznej, postęp na polu oświaty, kultury i wychowania 
fizycznego, budownictwo kościołów, domów mieszkalnych, stan finan
sowy miasta w I. 1920— 1930.

Trzeci zkolei rozdział (sir. 71 — 104) jest poświęcony przedsta
wieniu rozwoju przemysłu i handlu w oslnlnicm dziesięcioleciu. Po



scharakteryzowaniu życia gospodarczego w Bydgoszczy po przejęciu 
miasta przez władze polskie omawia autor spolszczenie przemysłu 
i handlu, obroty towarowe miasta z zagranicą, wpływ wojny celnej 
z Niemcami na rozwój przemysłu i handlu Bydgoszczy. Handel i prze
mysł bydgoski wychodzi poza działalność regjonalną i szuka skutecznie 
zagranicznych rynków zbytu; odzyskanie niepodległości podniosło wy
bitnie aktywność miejscowych sfer przemysłowych i handlowych. 
Wojna celna z Niemcami podziałała bardzo dodatnio na ogólny rozwój 
stosunków gospodarczych miasta. Rozdział ten kończy się omówieniem 
szkolnictwa zawodowego i organizacyj gospodarczych, wTeszcie byd
goskiego węzła komunikacyjnego. Książka jest opatrzona wieloma ilu
stracjami. Silnie daje się odczuwać brak spisu treści. St. H.

K a n e r o l  S t e f a n ;  Kłajpeda. Sprawy obce, t. 1. War
szawa 1930, sir. 126— 173.

Arlykul przedstawia dzieje sprawy kłajpedzkiej od r. 1919, oma
wiając stosunki narodowościowe, gospodarcze i polityczne. W  dzie
dzinie stosunków gospodarczych stwierdza autor, i i  w latach powojen
nych wzmógł się handel miasta, dzięki ułatwieniu wymiany z zapleczem 
litewskiem i podnoszeniu się przemysłu, lecz dalszy rozwój tamuje 
konkurencja Królewca i Lipawy, brak komunikacji z Polską, spławu 
na Niemnie i połączeń kolejowych. T. L.

P f e i f f e r  G.: Das Breslauer Patriziat im Mitłelalłer. Breslau 
1929, sir. XV i 412. (Darstellungen u. Quellen zur schlesischen 
Geschichte. I. 30).

Celem pracy jest przyczynić się do rozwiązania dwóch ważnych 
i żywo w Niemczech dyskutowanych kwestyj naukowych: 1. źródeł, 
z których wytworzył się t. zw. „wczesny kapitalizm*', oraz 2. pocho
dzenia społecznego górnej warstwy ludności miejskiej czyli t. zw. 
patrycjatu.

Aby na te zagadnienia dać odpowiedź, autor opracowuje mono
grafie rodzin wrocławskich, których członkowie wchodzili w skład 
rady miejskiej, uwzględniając szczególnie stronę gospodarczą działal
ności tycli rodzin. Monografij takich dał około 150, prócz kilkudzie
sięciu krótszych informacyj o osobach przejściowo do rady należących. 
Monografje te oparł autor na bogatych archiwach wrocławskich i na 
dotychczasowej literaturze, niestety nie uwzględnił w pełnej mierze 
ksiąg ławniczych i spec jalnych ksiąg (libri cscessum cl signalurarum), 
które zawierają najwięcej wiadomości do hislorji handlu, ponieważ 
brak im indeksów. Natomiast dzięki istnieniu indeksów mógł wyczerpać 
księgi wyższego sądu ziemskiego ks. Wrocławskiego i przedstawić 
dokładnie sprawę posiadłości ziemskich patrycjatu wrocławskiego.

Autor przyjmuje trzy okresy w rozwoju patrycjatu miasta: 1. okres 
tworzenia się miasta i jego uprawnień od połowy X III w. do 1314,
2. okres walk rady z cechami (1314 — 1420), 3. okres rządów rady



po zwycięstwie nad cechami (1421 — 1520) i do tego podziału dosto
sowuje przedstawienie dziejów patrycjatu wrocławskiego. Patrycja!, 
to rodziny najzamożniejsze i najszanowniejsze, których przedstawiciele 
tworzyli radę. Rada uzupełnia się właściwie drogą kooptacji, którą 
przygotowuje się przez wejście w stosunki rodzinne i w spółki handlowe 
ze starszemi rodami radzierkiemi. Nie ma tu, podobnie jak i w innych 
miastach w Polsce, żadnych wyróżnień prawnych, nie ma nawet klubu 
czyli gildji, do której wstęp byłby zastrzeżony dla pewnych rodów, jak 
lo było w niektórych miastach w Niemczech, a także w Gdańsku 
(Arthushof).

W  I okresie do rodów radzieckich należy stosunkowo dużo rodów 
szlacheckich, przybyłych z Niemiec, ale prócz nich i prócz bogatych 
kupców czysto mieszczańskich w skład rady dostają się także drobni 
kupcy a nawet rzemieślnicy, ale oczywiście w niewielkiej liczbie. 
W  II  okresie wchodzą oni do rady już liczniej, a nadto około połowy 
X IV  w. wytwarza się wyraźna granica między szlachtą a mieszczań
stwem, mimo, że posiada ono wtedy pewne przywileje właściwe 
szlachcie (jest I e n s f a h i g , należy do sądu lennego, posiada herby, 
bierze udział w turniejach, a nawet dostępuje pasowania rycer 
skiego), nie jest uważane za e b e n b i i r t i g .  Szlachta, żyjąca
w mieście nie chce należeć do rady. W  III okresie rozdział len pogłębia 
się i szlachta, osiadła we Wrocławiu, zarzuca nawet zawód kupiecki, 
jako ubliżający godności szlacheckiej. Podobny rozwój społeczny prze
chodzi i Kruków, w którem mieszczaństwo w XIV w. jest dosyć bliskie 
szlachcie, a w XV w. następuje bardzo ostry rozdział.

Co do majątków patrycjatu wrocławskiego, to autor wykazuje, że 
we wszystkich trzech okresach wzrastają one dzięki handlowi na 
wielkie odległości (handlowi zagranicznemu), oraz handlowi delajlicz- 
nemu suknem, a po części i futrami. Rodziny szlacheckie, osiadające 
we Wrocławiu, przychodzą do miasta bez znaczniejszych środków i tu 
dopiero dorabiają się na handlu. Rodziny rzemieślnicze wybijają się 
również, przerzucając się do handlu. Patrycja! wrocławski skupuje 
wielkie ilości dóbr ziemskich w swoich rękach, ale dopiero po dojściu 
do większego majątku przez handel. Nabywanie dóbr jest albo lokatą 
części majątku dla zabezpieczenia go od straty w przedsięwzięciach 
handlowych, albo spekulacją na zwyżce rtny.

Podobne badania należałoby przeprowadzić, i u nas. Mamy bowiem 
liczne i piękne sludja nad mieszczaństwem krakowskiem i Iwowskiem, 
ale nie pod tym kątem widzenia wykonane i nie dające na te ważne 
pytania odpowiedzi. Fr. Bujak.

W i s s e l  R u d o l f :  Des allen Handwerks Kecht und Ge-
wohnheit hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft fiir Deutsche Hand- 
werkskullur durch Dr. Konrad Hahni. T. I. słr. XXX -I- 591. T. II. 
sir. XVI +  784. Berlin 1929.

Do napisania powyższej pracy skłonił autora następujący wypadek 
W  osiemdziesiątych lalach uh. stulecia wstąpił Wissel, podówczas ro-



bolnik przemysłowy, do związku zawodowego ślusarzy i budowniczych 
maszynowych (Maschinenhauer) w Kilonji i lu spotkał sit; z nieznanemi 
sobie dotąd zwyczajami życia zawodowego, które, jak się później do
wiedział, były przeżytkami życia cechowego. Wprowadzenie starych 
zwyczajów cechowych do nowożytnego związku zawodowego miało, 
według opowiadań starszych członków związku, odbyć się następująco: 
Na skutek dwukrotnych, jakkolwiek indywidualnych, jednak przez so
cjalistów dokonanych zamachów na życie Wilhelma I, wydal parlament 
I. zw. „ustawę wywrotową" przeciw socjalistom. Wszelka jawna praca 
w duchu socjalistycznym została uniemożliwiona. Wówczas to grupa 
młodych kilońskicli robotników metalowych, chcąc ukryć się przed 
okiem policji i uzyskać możność niekrępowanego szerzenia idei socja
listycznych, postanowiła przyłączyć się do istniejącego w Kilonji brac
twa towarzyszy ślusarskich o charakterze cechowym. Cala działalność 
lego bractwa polegała według autora na pielęgnowaniu starych zwy
czajów i urządzaniu pijatyk. Lecz to właśnie było na rękę nowym 
członkom braclwa, ho odwracając uwagę policji, zapewniało im moż
ność pracy dla idei socjalistycznej i spokojnego prz.elrwania okresu 
prześladowań. Stare formy cechowe, służące początkowo za parawan 
pracy socjalistycznej, zostały i nadal zachowane. Autor, który nieco 
później wstąpił do związku, zainteresował się lemi przeżytkami starego 
życia cechowego i postanowił opracować zwyczaje dawnego rzemiosła. 
Pracy lej poświęci! długich 35 lal życia, a owocem jej jest omawiane 
właśnie dzieło. Autor zapoznał się z bogatym dorobkiem nauki niemiec
kiej w zakresie hislorji cechów, (wykaz prac, z których autor korzystał, 
obejmuje 357 poz.), wyzyskał długi szereg źródeł zarówno wydanych, 
jak i archiwalnych, czerpał wreszcie i z tradycji.

Pracę swą przeznaczył Wissel dla szerokich sfer społeczeństwa. 
Pociągnęło to za sobą pewne następstwa formalne i rzeczowe. Pierw- 
szent jest wykład popularny, lecz jasny i rzeczowy, co zresztą wcale 
nie umniejsza wartości pracy, drugiem poprzedzenie przedstawienia 
zwyczajów cechowych, co hylo właściwym celem pracy, ogólną historją 
cechów, obejmującą ich ustrój i działalność. Ogólnej historji cechów 
imświęca autor tom I pracy; chociaż podaje lu tylko rzeczy najistot
niejsze, jednak obejmuje la część 501 stron druku. Duża część z lego 
przypada na źródła, które autor często w całości podaje, kierując się 
przeświadczeniem, że źródła są bardziej wymowne aniżeli własne opo
wiadanie. Ze względu na popularny charakter pracy można mieć wąt
pliwości, czy dla szerszego ogółu źródła nie są strawą za ciężką. W  len 
sam sposób opracowany /.ostał i II. I. pracy. Zdobią ją, a zarazem udo
stępniają zrozumienie dawnego życia cechowego liczne, celowo do
brane ilustracje.

Hislorję cechów przedstawił autor w 22 rozdz., w których kolejno 
omawia powstanie rzemiosła, cechów, walki tychże, następnie organi
zację cechów i ich działalność we wszystkich kierunkach. W  rozdziale 
o powstaniu cechów sumuje najpierw dotychczasowe zapatrywania na 
tę kweslję. Sam autor zajmuje w lej sprawie stanowisko kompromi-



sowę, godząc teorję dworskiego i wolnego pochodzenia cechów. Rozdz. 
III poświęcony jesl walkom cechów. Na wystarczająco nakreślonej 
kanwie stosunków społeczno - gospodarczych kreśli autor walki, jakie 
prowadzą cechy początkowo wspólnie z calem miastem o wyzwolenie 
się z pod władzy pana, następnie walki o władzę z patrycjałem m iej
skim, zaostrzone znacznie wpływami reformacji. Następnie przechodzi 
autor do omówienia organizacji i działalności cechów, co wypełnia 
I. tom pracy. Właściwe zwyczaje cechowe opracowane zostały w I. II, 
w 46 rozdziałach, nic licząc trzech wstępnych. Panujące w każdym 
cechu zwyczaje cechowe zamknął autor w osobnym rozdziale. Konsek
wencją tego była konieczność kilkakrotnego powtarzania niektórych 
zwyczajów wspólnych różnym cechom. Autor uczynił to celowo, chcąc 
w ten sposób dać pełny obraz zwyczajów każdego cechu i to nictylko 
z Niemiec, nie i z Siedmiogrodu.

W  ramach krótkiego sprawozdania nie sposób omówić szerzej tt; 
lak obszerną i bogatą w treść pracę.

Badaczowi życia cechowego w Polsce odda ono niewąlpliwiu 
znaczne usługi. Wstęp zatytułowany „Die Breile und Weite der Wan 
derung" przynosi liczne wiadomości o towarzyszach Polakach, przede- 
wszystkiem z Krakowa i Warszawy, którzy w swoich wędrówkach aż 
do dalekich miast niemieckich docierali. Wobec ścisłego związku życia 
cechowego w Polsce i w Niemczech, znajdziemy tu niejedno wyjaśnię 
nic polskich form cechowych, zwłaszcza w zakresie obyczajowym 
Zesumowanie dorobku nauki niemieckiej w zakresie historji cechów, 
własne poszukiwania autora — wreszcie licznie cytowane źródła 
i obficie zestawiona literatura, uwolnią niejednokrotnie od żmudnych 
poszukiwań bibljograficznych. Korzystanie z pracy ułatwia indeks 
rzeczowy i miejscowości, zamykający pracę.

Kazimierz Ariamowski.

K l y m e n k o  P y ł y p : Cechy na Ukrajini. T. 1 wyp. 1.
Suspilno - prawni elementy ccchowoji organizacji. Wyd.: W. U. 
A. N. Kyjiw 1929, str. XC +  199 -I- VIII.

Tomik powyższy, napisany jeszcze w lalach 1923—  1925, wydany 
w cztery lata potem, to początek zakrojonego na szerszą skalę dzieła: 
syntetycznego ujęcia całokształtu zagadnienia cechów na Ukrainie. 
Całość, wedle zapodań autora, obejmować będzie cztery główne części, 
dotyczące: 1. organizacji, 2. składu i ruchu, 3. rozwoju społeczno-go
spodarczego i 4. rozwoju kulturalnego i technicznego rzemiosła cecho
wego. Należałoby może wstrzymać się z oceną do czasu wydania całości, 
nie mamy jednakże pewności, że w obecnych stosunkach wydawnictw 
naukowych nic czekalibyśmy zbyt długo, może nawet napróżno. Zresztą 
tomik wydany stanowi, zdaniem autora, zamkniętą całość, u nadto 
odkrywa tajniki stosowanej metody i daje możność zorjentowania się 
w wartości naukowej całości dociekań autora.

Podjął się autor zadania niełatwego. Główne trudności, z jakiemi 
się spotkał, to szczupła dotychczasowa literatura tematu, nieliczne



źródła drukowane, rozprószenie icli lerytorjalne lub brak źródeł 
wogóle. W  Rosji nie było organizaryj cechowych. Nic dziwnego zatem, 
źe literatura rosyjska poźno, bo w latach 40-lych X IX  wieku, zaintere
sowała się organizacjami rzemieślników, źe historycy rosyjscy pomie
szali bractwa cerkiewne z cechami i starali się powiązać je genetycznie 
z typowo rosyjskiemi „bralczynami**. Jeszcze X II i X III „archeologiczny 
zjazd*' (w r. 1902 w Charkowie i 1905 w Katerynosławiu) wykazuje 
zupełną niemal ignorancję uczonych w kwestji bractwa i cechu. Do
piero M. Hruszewski (w VI t. „Istorji Ukrajmy - Rusy**) oddziela wy
raźnie cech od bractwa, wykazuje ich niezależny od siebie rozwój, oraz 
wiąże genetycznie cechy z niemieckienii i polskiemi, bractwa zaś z ro
dowym ustrojem ukraińskim. Większe nieco zainteresowanie do badań 
nad cechami przejawia się dopiero od r. 1920 i to w dwu kierunkach: 
1. wewnęlrzno - ustrojowym i statystycznym, oraz 2. prawnym. Naogół 
jednakże literaturę do cechów znamionuje chaotyczność i dorywczość 
pod względem rzeczowym i terytorjalnym. Szeregu zagadnień nie roz
wiązano, nieliczne tylko miasta i tylko kilka cechów w nich doczekały 
się opracowania.

Również wydawnictwo źródeł więcej niż niedostateczne. Niewiele 
ich ogłoszono drukiem, a drukowano przeważnie w urywkach, bez ko
mentarzy, po dyletancku. I po roku 1920 nie wydawanie, a odszuki
wanie zaprzepaszczonych w czasie rewolucji źródeł, stało się troską 
uczonych. Odnalezienie szeregu z nich zawdzięczamy zabiegom samego 
autora.

Po tak inarnem przygotowaniu literatury oraz źródeł do obranego 
zagadnienia nie łatwo o dobrą syntezę. Nic zatem dziwnego, że autor, 
sądząc po pierwszej połowie pierwszej części jego dzieła, zadaniu nie
zupełnie sprostał. Literaturę i źródła, jakie z wielkim mozołem zebrał 
i w obszernym, a prawdziwie cennym przedstawił wstępie, odział 
w formę wprost nieudolną. Syntetyczne opracowanie, na jakie przy
gotowuje nas tytuł dzieła, szwankuje i to szwankuje poważniel Pro
wadzi nas autor od źródła do źródła, od zapiski do zapiski i razem 
z nami przeprowadza analizę materjału źródłowego. Czy miał na oku 
cele dydaktyczne, czy brakło mu odwagi przedłożyć nam gotowe wy
niki swych badań, czy też ochoty i czasu przetworzyć materjal źródłowy 
i wlać weń, tak niezbędne w syntezie, wartości twórczego swego 
umysłu — nie wiemy. Dość, źe dał się owładnąć źródłom ') ze szkodą 
dla konstrukcji całego tomiku i poszczególnych rozdziałów. Analizie 
krytycznej źródeł, charakterystyce icli formy i treści, winien był autor 
poświęcić osobny rozdział we wstępie, by nie wprowadzać zbytecznego 
zamętu w poszczególne rozdziały. Przeładowanie tekstu szeregiem za-

') Przykładowo naprowadzamy jeden klasyczny wypadek: W rozdziale 
o finansach daje autor dokładny opis wydatków kijowskiego cechu kowali, 
a napotkawszy poniżej (w źródle) kilka zapisów pożyczek między majstrami, 
odstępuje od tematu i wyjaśnia je w tekście, następnie dopiero daje analizę 
opisu wydatków, (sir. 147). Przykładów takich możnaby zacytować więcej, 
prawda, że nie tak bardzo rażących.



pisek i całych wyciągów źródłowych odbiło sir również niekorzystnie 
na jasności wykładu. Dość było wprowadzić do tekstu —  bez uszczerbku 
dla niezaprzeczonej sumienności autora —  tylko bardziej chaklery- 
slyczne zapiski, dla reszty dość było miejsca w odnośnikach.

Układ tomiku nieszczególny. Bez żadnego przygotowania, bez żad
nych ogólnych wiadomości o historycznej roli cechów w życiu gospo- 
darczem i choćby schematu ich wewnętrznej organizacji, przystępuje 
autor wprost do „cechowej organizacji pracy*'. W  rozdziale tym trak
tuje autor o prnwnein położeniu cechów na Ukrainie (I.), oraz o poło
żeniu prawnem, społecznem i gospodarczem, o ruchu i składzie uczni 
(II —  IV ) i podmajstrów, oraz o organizacji tych ostatnich (V). Maj
strów pominął. Widocznie, w obecnych warunkach pracy naukowej 
na Ukrainie, należy milczeć o udziale pracodawców i kierowców war- 
slatów cechowych w życiu społecznem i gospodarczem. A może w sto
sunku do majstrów nic nie da się powiedzieć o ich położeniu prawnem, 
sspołecznem i gospodarczem, o ich ruchu i składzie, ich prawach i obo
wiązkach. Jeżeli tak jest, autor winien był to przynajmniej zaznaczyć.

W  następnym rozdziale omawia organizację cechowego urzędo
wania (administracja i sąd), dalej finanse i budżet cechowy. Kończy 
wnioskami ogólnemi i odpisami ważniejszych aktów w dodatku (167 — 
199). Określa te akty jedynie sygnatura i miejsce przechowania księgi, 
mimo, że z treści ich nie zawsze można wywnioskować do jakiego od
noszą się do cechu i w jakiej miejscowości. Na 50 ogłoszonych, 23 akty 
polskie odnoszą się do cechów Kamieńca Pod. i Krzemieńca, reszta 
w języku rosyjskim do cechów Kijowa.

Dodajmy, że druga połowa tej części pracy zawierać będzie „ele
menty symboliczne (i magiczne ?) cechowej organizacji".

Układ, jak zauważyliśmy u góry, nieszczególny. Gorzej, że tytuły 
rozdziałów i podrozdziałów nie zawsze uwydatniają ich treść całko
witą, jeszcze gorzej, że sam autor nie umie się do tego układu zasto
sować. Zwrócimy uwagę tylko na ważniejsze naruszenia podziału: 
1. W  rozdziale III) „Organizacja pracy w kijowskim cechu tkackim" 
pierwszy ustęp (sir. 13 — 16) traktuje o księgach zapisowych (źródłach! 
nietylko cechu tkackiego, ale innych cechów, omawianych w dalszych 
dwu podrozdziałach. 2. W  podrozdziale (IV): „Organizacja pracy ucz
niowskiej w kijowskim cechu garncarskim" znalazł miejsce ustęp 
o upadku organizacji pracy uczniowskiej w Kamieńcu Podolskim cechu 
szewców! 3. Ustęp o postępowaniu sądowem (str. 101 —  120) nadzwy
czaj chaotyczny, zawiera obszerne wiadomości o omówionej już po
przednio organizacji sądownictwa, a nawet o wewnętrznej organizacji 
„gospody" podmajstrów i o jej finansach. 4. Ustęp o finansach cechów 
Kijowa i miast po lewej stronie Dniepru zawiera też wykład o finan
sach „gospody" i wnioski ogólne dla całego rozdziału. Mniejszych 
usterek konstrukcyjnych, szczególnie w konstrukcji wykładu poszcze
gólnych ustępów dość, by wywołać wrażenie chaosu.

W  dziewięciu tablicach statystycznych stara się autor przedstawić 
I. ilość, 2. termin naliczaniu, 3. warunki, oraz 4. społeczne i 5. tery tor-



jalnc pochodzenie uczniów, względnie podmajstrów. Malcrjał źródłowy 
daje polraehne dane w całości jedynie do dwóch pierwszych rubryk, 
w doić wysokim stopniu do Irzcricj, w znikomym jedynie stopniu do 
dwu ostatnich. Wobec lego wartość ich znacznie maleje, niedbała zaś 
korrckla (szczególnie lahl. 3 -  61 obniża ją jeszcze hardziej. W  pięciu, 
dość pobieżnie ułożonych, tablicach slalyslyrznyeli zestawia autor 
roczne dochody-i wydatki jednej „gospody" i trzech cechów.

Tyle o konstrukcji pracy. W  rzeczowych wywodach i założeniach 
nie brak mu trafnych pomysłów i wniosków. Oryginalną i ciekawą jest 
hipoteza, że genezę cechowej organizacji można do pewnego stopniu 
wyświetlić przez porównanie z objawami upadku lej organizacji (sir. 2). 
I analogję tę stara się, w miarę możności, przeprowadzić. Stwierdza 
zatem, że przyczyny upadku cechowej organizacji kryły się wewnątrz 
cechu, w tem, że istotą cechu hvla specyficzna organizacja pracy, do
stosowana do zewnętrznych warunków gospodarczych i społecznych 
w epoce powstawania cechu, niekorzystna w epoce powstawania kapi
talizmu. Cerh, w oparciu o tradycyjne formy organizacji, zamyka się 
w sobie tem hardziej, im większy nacisk nowoczesnego państwa i ka
pitalizmu, Omija, ale nic usuwa niebezpieczeństwa i ginie w zamknięciu. 
Podobną analogję podkreśla w rozdziałach o sądownictwie i admini
stracji cechowej, oraz o finansach. Stwierdza, tym razem źródłowo, 
że w epoce rozwoju i w epoce upadku zarząd i sąd nie są oddzielone, 
natomiast w epoce rozkwitu następuje wyodrębnienie sądu. Dochody 
cechów w obu krańcowych okresach są nieustalone, obfitują we wpływy 
ze źródeł nieecchowyeh, wydatki zaś idą tylko w drobnej części na 
sprawy wewn. - organizacyjne. W  okresie środkowym jest wprost prze 
ciwnic.

Trafnem jest również wprowadzone do wykładu odróżnienie 
cechów miast zachodniej i wschodniej Ukrainy, ustalenie tych różnic 
i ich przyczynowe uzasadnienie, niemniej jak ustalenie przyczyn sła
bego rozwoju organizacji podmajstrów. Natomiast nie zupełnie prze- 
konywuje nas próba powiązania upadku „gospody" z rozwojem ce
chowego sądownictwa Istr. 117). Być może, że nowe źródła wzmocnią 
tę hipotezę.

Cennein jest również przedstawienie stopniowego procesu przej
ściowego od cechowej organizacji pracy do pracy najemnej, powolnego 
upadku eecliii i sposobów unikania przez cech wpływów zewnętrznych, 
zrobione n:i podstawie przeprowadzonej uprzednio analizy zapisów 
uczni i podmajstrów do ksiąg poszczególnych cechów

Nakoniec jeszcze jedna uwaga: sam autor zdaje sobie sprawę, 
że praca jego nie będzie doskonałą, a to jedynie z powodu braku do
statecznych źródeł i lilcrulury. Wyraźnie bowiem zaznacza, że celem 
obszernego wstępu jest pobudzić innych do badań (sir LXXXVIII), 
a do tomiku dołącza program zbierania malerjałów do liislorji cechów 
na Ukrainie. R o m a n  Zubyk.



U h m i e 1 A d a m :  Rzeźniey krakowscy, sir. VI -j- 4 nlb. -)-
340 -+- 1 nlb. Nakładem Cechu Rzeźników i Masarzy. Kraków 1930.

S y d o w  M a r j a n :  Toruń, jego dzieje i zabytki. Nakładem
Druk. Toruńskiej. Toruń 1929, sir. VI -f- 125.

VI. Górnictwo I przemysł.

S k i b i ń s k i  F r a n c i s z e k :  Regale górnicze we wcze i
snem średniowieczu na zachodzie i w PoNce. Przegląd historyczny.
1. 28/8. Warszawa 1929, sir. 200 — 218.

Regale górnicze w Polsce miało podobny charukler jak na zacho
dzie l. zn. w Niemczech, Francji i Włoszech. Autor wskazuje, że 
proces przemiany lego prawa w inne lormy był tam znacznie wcze
śniejszy, aniżeli w Polsce, gdzie zrzeknnie się tego wyłącznego prawa 
górniczego wypadało na czas kolonizowania ziem polskich przyby
szami z zachodu. Następnie poddaje analizie dotychczasowe poglądy 
w tej sprawie dwóch głównych grup uczonych, zarówno na zachodzie 
jak i w Polsce. .4. U'.

O s u c h o w s k i  W a c ł a w :  Gospodarka solna na Rusi t
Halickiej od X V II— XVIII w. Lwów 1930. sir. 75. (Pamiętnik 
Historyczno - prawny 1. VIII, zesz. 41.

Praca opiera się przedewszystkiem na laudacli województwa 
czerwono - ruskiego, wydanych w Aktach Grodzkich i Ziemskich, 
poza tern korzysta z literatury przedmiotu, zrzadka powołując się na 
inne źródła wydane, wobec tego tytuł opracowania jest zaobszerny 
w stosunku do treści. Autor ubocznie tylko omawia organizację pro
dukcji soli, bo lauda do tego celu nie wystarczają, zawierają natomiast 
materjał obfity, dotyczący opodatkowania produkcji i handlu solą, 
zaopatrzenia szlachty i województwa całego w sól. Autor nie liczy się 
z okolicznością, że lauda wyrażają, częściej postulaty niż stan faktyczny, 
a vota ich w sprawach źupnych często służą za argumenty w sprawach 
osobistych wpływowych jednostek i bierze wszystko za skonsolidowaną 
i celową politykę ekonomiczną całej szlachty ruskiej. Nie wyciąga 
żadnych konsekwencyj ze zmiany lub sprzeczności uchwał po sobie 
następujących, bo oczywiście nie zawsze można na to znaleść od
powiedź w laudach. Najjobszerniej i najlepiej opracowany jest roz
dział, omawiający opodatkowanie handlarzy solą. Różni się on od * 
innych rozdziałów tern, że jest on zaopatrzony tylko w cytaty tomów 
i numerów laudów, gdy reszta przeładowana jest nadmierną ilością cy
tatów in estenso tak w tekście, jak w przypiskaeh. Uwagi godne jest 
także przedstawienie polityki skarbu w sprawach przywilejów na po
szukiwania górnicze i wykup terenów solnych, oraz sprawa przydziału 
soli na województwa i wysokości je j ceny. J a d w i g a  T u r s k a .



M r o z o w s k a  J a d w i g a :  Francusko - niemieckie sprawy 
węglowe na terenie międzynarodowym. Rocznik Wyższej Szkoły 
Handlowej w Warszawie, t. VI. Warszawa 1929, sir. 193 —  232.

Zobowiązania Niemiec na rzecz państw zwycięskich wyrażały się 
także w pewnych ilościach węgla, który miał być im dostarczony 
W  pierwszym rzędzie w jego dostawie była zainteresowana Francja, 
której kopalnie węgla w zagłębiu Nord i Pas de - Calais zostały przez 
Niemców zniszczone. Autorka podała ilość węgla, określoną Traktatem 
Wersalskim, następnie zmniejszoną przez Komisję Odszkodowań i itość 
rzeczywiście przez Niemcy wywiezioną w poszczególnych miesiącach 
na rzecz państw w tern zainteresowanych; podała również przyczyny 
niewywiązywania się w zupełności z tych zobowiązań, ciążących nad 
Niemcami. A. W.

G u ni p 1 o w i c z W ł a d y s ł a w ;  Rozwój górnictwa w Au- 
slralji. Przegląd geograficzny, I. 9. Warszawa 1929 sir. 21 — 34.

Górnictwo australskie rozpoczęło w połowie XIX wieku od po
szukiwania złota, potem skierowało się do innych metali, obecnie zaś 
po wyczerpaniu ziotn, przybiera ten sam charakter co górnictwo euro
pejskie, zwróciwszy się do węgla, żelaza i nafty. Z . K .

G ą s i o r o w s k a  N : Przemysł metalowy Polski w rozwoju 
dziejowym. Warszawa 1929, sir. 83. (Wydawnictwo Polskiego 
Związku Przemysłowców Metalowych, nr. 9).

Praca popularna, oparta w pierwszej części na literaturze poprzed
niej, a od rozdziału III (Na przełomie życia gospodarczego 1764—- 
1830), na własnych dawniejszych studjacli, przyczem wykracza nawet 
poza temat, omawiając rozwój przemysłu wogóle (str. 36 —  37). Roz 
działy IV  i V poświęcone są przedewszyslkiem rozwojowi przemysłu 
w Królestwie (od 1330— 1018), ale bez dostatecznego rozróżnienia 
chronologicznego, bo rozdział IV sięga do 1014, V-ty zaczyna od 1860. 
Wiadomości nie są dostatecznie uporządkowane, niekiedy sens nie
jasny. Brak spisu rzeczy i podania literatury. F .  B .

P r z y r e i n b e l  Z :  Polskie wzmianki, artykuły i publikacje 
z wieku XVIII, dotyczące cukru i cukrownictwa. Warszawa 1929, 
sir. 4 nlb + 2 3 + 9  nlb.

Cukier w czasach nowożytnych sprowadzano do Polski drogą po
średnią z Portugalji i Hiszpanji, potem bezpośrednią z Holandji; był 
to artykuł zbytkowy, na który zamożne warstwy społeczeństwa mogły 
się jedynie zdobyć. W  różnych krajach na Zachodzie Europy zaintere
sowanie się fabrykacją cukru daje się zauważyć od początku XVI w. 
W  Polsce ślady tego widzimy dopiero w X V III wieku i to bardzo słabe. 
Zebraniem wszystkich wiadomości, dotyczących cukru i cukrownictwa



w Polsce z tego okresu czasu zajął się autor „Historji cukrownictwa 
w Polsce". V było ich bardzo mało: 1. Wzmianki o cukrze trzcinowym 
w „Nowych Atenach" ks. Chmielowskiego, 2. Notatka o rafinowaniu 
cukru, skreślona przez ks. Bohusza, 3. Artykuł o cukrze w „Magazynie 
Warszawskim" z r. 1785, 4. Pierwsza polska publikacja o uprawie bu
raków, 5. Pierwsza polska publikacja o wyrobie cukru z buraków. 
Oprócz omówienia tych wiadomości autor przytacza dosłowny ich tekst.

S . / .

D o b r o w o l s k i  H e n r y k :  Wyroby szklane z Wesołej.
Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na §lqsku. Katowice 1930, 
str. 261 —  265.

Krótka rozprawka, oparta nn materjale urchiwalnym, traktująca 
o hutnictwie na Śląsku, które z końcem XV III i początkiem XIX w. 
stało na prawdziwie wysokim poziomie. Dołączone tablice w liczbie 5 
przedstawiają artystycznie wykonane przedmioty szklane, wyrabiane 
w hucie we wsi Wesołej (pow. pszczyński). M. W.

L o r e n t z  Z y g m u n t :  Raport prezesa Komisji Wojewódz
kiej Mazowieckiej o stanie przemysłu włókienniczego w r. 1828. 
Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Histon <;/- 
nego, t. 2. Łódź 1929—  1930, str. 173—  192.

Treść dokumentu, którego oryginał znajduje się w Archiwum Akt 
Dawnych w Warszawie, rzuca jasny snop światła na historję rozwoju 
przemysłu włókienniczego w województwie mazowieckiem w latach 
1815—  1828. Sprawozdawca, prezes Komisji Wojewódzkiej mazowiec
kiej, nie ogranicza się bowiem do przedstawienia tylko stanu, istnie
jącego w roku 1828, lecz zestawia dane lat poprzednich z cyframś 
r. 1828, wskazując na rozmiary postępu, osiągniętego w tak krótkim 
okresie czasu. Oddzielnie szkicuje dzieje każdej gałęzi wyrobów ręko
dzielniczych, wchodzących w skład przemysłu włókienniczego, a więc 
wyrobów wełnianych, bawełnianych, lnianych i konopnych. Następnie 
przechodząc do omówienia handlu wewnętrznego, jakoteź zagranicz
nego, wykazuje cyfrowo wzrost produkcji w kraju i zbytu na rynkach 
zagranicznych. W  związku z tern daje obraz każdego z ważniejszych 
miast fabrycznych województwa mazowieckiego, jak Zgierza, Łodzi. 
Łęczycy i Rawy, znacząc, jaki udział w produkcji rocznej każde z nich 
miało, oraz wskazując pionierów przemysłu włókienniczego w Łodzi. 
Dołączone są 3 tablice statystyczne: 1. wzrostu ludności w latach 
1815— 1828, 2. wywozu wyrobów z fabryk województwa mazowiec
kiego z Warszawą włącznie w r. 1828, 3. wykaz fabryk włókienniczych 
w województwie mazowieckiem w r. 1828. T. Fr.

K l a m e r  C z e s ł a w :  Przemysł i handel w pierwszem
dziesięcioleciu Niepodległości Polski. Wyd. Izby Przemysłowo - 
handlowej w Warszawie. Warszawa 1929, str. 50.



Autor, b. minister liundlu i przemysłu, wygłosił na kursarli dla 
starostów, zorganizowanych podczas Powszechnej Wystawy Krajowej, 
kilka odczytów, które następnie publikuje w powyższej książce. Praca 
daje zwięzły, możliwie wszechstronny, syntetyczny przegląd rozwoju 
polskiego handlu i przemyśli! w po woj en nem dziesięcioleciu. Jest ilu
strowana obficie umiejętnie dobranym materjalem statystycznym, 
u obok swych walorów naukowych odznacza się bardzo przystępnym 
wykładem. St. H.

10 - l e c i e  H u t n i c t w a  ż e l a z n e g o  w P o l s c e  N i e 
p o d l e g ł e j .  Warszawa 1929, sir. 60.

Praca obejmuje rozwój polskiego hutnictwa żelaznego w 1. 1918 — 
11128. Zawiera rozdziały: rys historyczny, wydobycie rud żelaznych, 
wytwórczość, zatrudnienie, podział produkcji Ikonsiiincja krajowa 
i wywóz zagranicę), organizacja hutnictwa. St. H.

W ó y c i c k i A l e k s a n d e r :  Dzieje robotników przemy
słowych w Polsce. Zarys. Wyd. Polskiego Towarzystwa Polityki 
Społecznej. Warszawa 1929, sir. 275.

Powyższa praca jest pojęta przez autora jako „niedoskonały skrót'1, 
przygotowywanej do druku, kilkutomowej pracy p. t. „Dzieje pracy 
przemysłowej w Polsce11. Autor wyróżnia w dziejach klasy robotniczej 
analogicznie do dziejów fahryki polskiej trzy okresy: 1. okres polskiej 
manufaktury XVIII wieku, 2. fabryki początkowej z pierwszej połowy 
XIX wieku i 3. okres nowoczesnej fabryki wielkoprzemysłowe.!, trwa
jący od połowy zeszłego wieku po dziś dzień. Rozdziały, om-iwiojące 
po kolei powyższe okresy, poprzedził autor, opartym na literaturze 
szkicem dziejów dawnych rękodzieł, stanowiących „fazę przygoto
wawczą przemysłu fabrycznego". Na czoło zagadnień poruszanych 
przez autora wysuwa się zagadnienie genezy, oraz składu etnicznego 
i społecznego warstwy robotniczej, zagadnienie organizacji pracy i sa
moobrony zawodowej i społecznej.

Książka ze względu na swój charakter jest pozbawiona t. zw. apa
ratu naukowego, co przy stylu jasnym i lekkim sprawia, że czyta się 
j*l łatwo. St. H.

R y c li I i ń s k i S t a n i s ł a w :  Place i zarobki robotników
przemysłowych w dziesięcioleciu 1918— 1928. Warszawa 1929, 
sir. 29. (Instytul Gospodarstwa Społecznego. Sprawy Robotnicze 
nr. 4. Odbitka z Robotniczego Przeglądu Gospodarczego).

Opiera się autor na szeregu artykułów i sprawozdań, głównie zaś 
na wynikaeh Komisji Ankietowej z r. 1927. Rozwój płac i zarobków 
w Polsce przechodzi w badanym okresie sześć faz: 1918 —  1920 
robotnicy ‘ idzyskują 98 #/„ przedwojennego minimum egzystencji. 
1921 — 1923 skutkiem inflacji wartość rzeczywista plac spadla o ’ /„



Wprowadzenie w r. 1924 waluly Złotowej i waloryzacja płac podnosi 
zrazu poziom wynagrodzeniu, lecz wnet kryzys, wywołany raptownem 
zatrzymaniem spadku waluly, zastojem w przemyśle i bezrobociem do
prowadza do znacznej obniżki, 1924—  1925 w okresie poslabi liżący j- 
nym skutkiem niestosowania wskaźnika kosztów utrzymania i wzrostu 
drożyzny spadają płace o 20°/o. W  czasie przesilenia walutowego 
1025—  1920, przy zaslraszającem tempie wzrostu bezrobocia, następuje 
dalszy spadek o 17°/0. Poprawa gospodarcza 1920 —  1928 pozwala ro
botnikom zdobyć pewną podwyżkę, lecz wartość rzeczywista plac nie 
dorównuje stanowi przedwojennemu. Autor stwierdza, że poziom płac 
w Polsce jest bardzo niski, należy do najniższych w Europie, aczkol. 
wiek wydajność robotnika polskiego niekiedy, jak n. p. w górnictwie, 
jeąt wyższa niż zagranicznego. Kapitalista polski, kalkulując na premji 
niskich płac i broniąc swych wysokich zysków, nie może liczyć na 
rvnek krajowy, a nie zdobywa także w szerszej mierze zagranicznego.

T . L .

M a t e r j a ł y  d o  m o n o g r a f j i  p r z e m y s ł u  i s z t u k i  
l u d o w e j  w P o l s c e .  Tom I. Powiat Przasnyski. Przemysł 
ludowy, opracował St. Kopczyński na podstawie materjałów. 
klóre zebrał J. Garczarczyk. Warszawa 1930, sir. 128. Tom II. 
Przemysł ludowy. Powiał Włodawski, opracował SI. Kopczyński 
przy pomocy St Puknsiewicza. Warszawa 1930, str XI i 287.

Obie monografje opracowane s:| w jednakowy mniej więcej 
sposób. Podstawą jesl zarys geograficzny i historyczny powiatu, na
stępnie idzie charakterystyka ogólnego stanu gospodarczego powiatu, 
wkońcu szczegółowe opisy poszczególnych gałęzi przemysłu ludowego. 
Opisy te są oparte na sprawozdaniach instruktorów przemysłu ludo
wego, oraz na danych liczbowych o rozmiarach każdej gałęzi zebranych 
za pośrednictwem czynników samorządowych. Monografje są niewąt
pliwie pożyteczne przez zgromadzenie wiadomości o rozmiarach i tech
nice przemysłu ludowego, ule wartość ich nie jest równa. Przedsla 
wienie przeszłości i stanu obecnego a zwłaszcza wnioski co do widoków 
na przyszłość poszczególnych gałęzi przemyśla ludowego świadczą 
lepiej o zamiłowaniu uulora. niż o jego metodzie naukowej. Godne 
uwagi są obfite ilustracje wyrobów- Indowych i mapki rozmieszczeniu 
przemysłów w powialnch. F. B. V

V u i g t A u g n -s t : Handwerk und Handel in der spateren
Zunftzeit. Verl. von Kohlhammer. Stuttgart 1929, str. 107.

Praca dzieli się na dwie znsndnieze części, z których pierwsza 
obejmuje dzieje rękodzieła, drugu dzieje handlu miasta Trewiru od 
pocz. w. XVI do końca w. XVIII. Poprzedza ją wstęp i charaktery
styka źródeł. Ponadto zaopatrzona jesl przeglądem literatury i krótkim 
spisem treści, który ułatwili orjenlację w tekście.



Opracowując len temat, autor oparł się na materjale rękopiśmien
nym. Źródła, odnoszące się do historji gospodarczej miasta Trewiru, 
zostały wprawdzie wydane, jednak z opuszczeniem niektórych zapisek, 
uważanych przez wydawców za mniej ważne, a które władnie <lln 
kwestji poruszonej przez Voigta niejednokrotnie miały pierwszorzędne 
znaczenie. Najobfitszego, a nawet powiedzieć można jedynego materjołu 
do poznania życia gospodarczego, na które w głównej mierze składały 
się rękodzieło i handel, dostarczyły akty sporów, ustawicznie prowa
dzonych między temi dwoma ugrupowaniami.

Z treści pracy dowiadujemy się, że w walce z kramarzami brcłv 
udział wszystkie cechy, niemogące się zgodzić z wystąpieniem czynnika 
pośredniczącego między niemi t. j. producentami a konsumentami, 
odbierającego im znaczną część zysków.

Autor kolejno zajmuje się szczegółowem przedstawieniem przy
czyn, przebiegu i skutków walk, które wpływały na ukształtowanie się 
życia gospodarczego w Trewirze, przyczem ważny wpływ na obraz 
tegoż wywarło ustosunkowanie się czynników rządzących i istniejące 
stosunki polityczne.

W  opracowaniu tematu autor wykazuje wielką staranność i su
mienność, a nawet może zbyt wielką dokładność, gdyż niejednokrotnie 
powraca do podanych cytatów, chociaż nie przyczynia się to już do 
lepszego naświetlenia sprawy. Jednakowoż pomimo to, praca ta jest 
niewątpliwie pożytecznym przyczynkiem do poznania i pogłębienia 
wiadomości o stosunkach gospodarczych miasta Trewiru.

J a n i n a  K w ie c iń s k a . VII.

VII. Handel I komunikacje.

S k i b i ń s k i  F r a n c i s z e k :  Handel solny we wczesnem
średniowieczu polskicm. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwu
dziestopięcioletniej działalności prof. M. Handelsmana, wydana 
staraniem i nakładem ucr.niów. Warszawa 1929, str. 451— 465.

Autor wynotował sumiennie wzmianki źródłowe z X II i X III w. 
o kopalniach i warzelniach soli. Mimo jednak bogactwa naturalnego 
soli w Polsce, jak o lem świadczą liczne wzmianki źródłowe, nie wy
starczała ona na zaspokojenie potrzeb ludności miejscowej z powodu 
niedostatecznej organizacji produkcji. Toteż często wspominają źródła 
o soli obcej w ziemi sandomierskiej, na Śląsku, w Wielkopolsce i na 
Mazowszu. Sól stanowiła minerał cenny i w obiegu często zastępowała 
pieniądz. Stanowiła ona monopol książęcy. Zarządcami tego monopolu 
byli do połowy X III w. mincerze królewscy, a od połowy X III w. zjawia 
się nowy urząd żupników. Co spowodowało lę zamianę 1'unkcjonąrjiiszy 
pozostaje tajemnicą dziejową.

Wiadomości zebrane przez autora dają nam pogląd na normy 
prawne, regulujące handel solą, na kierunki handlu wewnętrznego



oraz zewnętrznego (solą Italską, węgierską i ruską), na zmianę kie
runków tego handlu i ich przyczyny.

Bardzo korzyslncm byłoby przeniesienie treści rozprawki na 
mapkę. £. W .

W a g n e r  A r t u r :  Handel dawnego Jarosławia. Odbitka
z ,Prac Historycznych", wydanych ku uczczeniu 50 - lecia Akad. 
Koła Historyków l'. J. K. wc Lwowie. Lwów 1929, str. 25.

Rozprawa, opracowana na podstawie obfitych źródeł drukowanych 
i rękopiśmiennych, rozpada się na trzy części. Swe wielkie, między
narodowe znaczenie zawdzięcza Jarosław odbywającym się od po
czątku w. XV jarmarkom, które po frankfurckich należały do najsław
niejszych w Europie. Spotykali się w Jarosławiu kupcy z całej Europy, 
a transakcje zawierane dochodziły do wysokości 50.000 zł Przede- 
wszystkiem znany był handel wotami, których spędzano kilkadziesiąt 
tysięcy.

Zupełnie nowy inalerjat daje trzecia część pracy, traktująca o bez
pieczeństwie jarmarcznem. Odbywające się ,,sądy jarmarczne" nie są 
w istocie swej znane w innych miastach.

K o c z y  L e o n :  Handel Poznania do połowy wieku XVI.
Prace Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk lom 6. oraz odbitka, Poznań 1930, sir. 384.

Nowa ta praca o dziejach handlu poznańskiego oparta -jest nn 
bardzo rozległych i gruntownych poszukiwaniach archiwalnych. Ma- 
terjat źródłowy czerpał autor przedewszystkiem z aktów przechowy
wanych w Archiwum Pańslwowem w Poznaniu, mianowicie z aktów 
miejskich poznańskich, oraz jednej księgi grodzkiej poznańskiej, od
noszącej się specjalnie do spraw mieszczan poznańskich. Z archiwów 
warszawskich uwzględnił autor przedewszystkiem akta miejskie war
szawskie, przechowywane w Archiwum Glównem, oraz rejestry celne 
z Archiwum Skarbowego.

Ponadto przejrzał autor odpowiednie partje Archiwum Gdań
skiego, a dzięki uprzejmości niemieckiego historyka Th. G. Wernera, 
mógł zużytkować przy pisaniu swojej pracy szereg wypisów i odpisów, 
pochodzących z archiwów w Lipsku, Norymberdze i Pradze, a odno
szących się do stosunków handlowych tych miast z Poznaniem. Jak 
widać z tego wykazu, mamy do czynienia z pracą, opartą na bardzo 
szerokich i solidnych podstawach źródłowych. Oczywiście nie mogło 
być mowy o catkowitem wyczerpaniu wszystkich wiadomości, odno
szących się do dziejów handlu poznańskiego w interesującej autora 
epoce. Niejedna nowa wiadomość o handlu poznańskim Wyjdzie na 
jaw przy badaniach archiwów miast pozostających w stosunkach han
dlowych z Poznaniem. Nie można jednuk uutorowi robić zarzutu, że 
badań tych nie przeprowadził. Z punktu widzenia ekonomji sit, za ra
cjonalniejsze należy uznać pozostawienie tych badań historykom od-
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nośnych nti.-isl. Opierając swi| pracę nn szerokiej podslnwie archiwalnej, 
mógł aulor zużytkować w niej hnrdzo pownżną liczbę nowych wiado
mości. Z lego punki u widzenia należy uznać pracę p. Koczego za naj
cenniejszą inonografję z zakresu dziejów handlu poznańskiego i za 
jedną z cenniejszych prac z zakresu dziejów całego handlu polskiego.

Nadaniu swoje zakończył aulor na r. 1550. Dzieje lego hnndlu oil 
samych jego początków za pierwszych Piaslów do połowy XV w. 
z powodu braku inalerjalu źródłowego musiały hyc opracowane bardzo 
pobieżnie. l)lo przedstawienia wszystkich wiadomości, odnoszących się 
do lego długiego okresu wvslarczylo anlorowi osin slron, lak, że wła
ściwie mówiąc, cala książki) poświęcona jest czasokresowi od 1450 
do 1550 r. Szkoda, że aulor nie dal w swojej pracy osobnego uslępu 
gruntownie uzasadniającego wydzielenie lego właśnie czasokresu, jako 
odrębnej epoki w dziejach handlu poznańskiego. Odnosi się lo w szcze
gólności tl>> dały 1550. Późniejszemi czasami aulor się nie zajmuje, 
wskulek czego przclomnwość lej dały nie jesl dla czytelnika dosłn- 
lecznie jasną. Co się lyczy dały 1450, lo w różnych częściach swojej 
książki, a zwłaszcza w rozdziałach poświęconych przedslawieniu slo- 
sunków handlowych Poznania z innemi ważniejszemi miaslaini. nie
jednokrotnie omawia aulor znaezenie połowy XV w. w hislorji handlu 
poznańskiego. Odnosi się lo w szczególności do handlu Poznania z mia
stami pruskiemi Is. 1561, gd> ie zreszlą ważniejszym jesl rok 1466, niż 
1450. Polowa XV w. miała duże znaczenie dla stosunków handlowych 
Poznania z Zachodem Is. 147) i I. d., nie z drugiej slrony dla pewnych 
działów handlu poznańskiego nie mniejsze znnrzenie posiadał przełom 
XV i XVI w. Odnosi się lo n. p. do slosunków Poznania z Krnkowem 
(s. 31 i 32 , Lwowem Is. 40 i nasi.). Głogową Is. 201 >, Norymbergą 
(s. 241), Czechami i Morawami Is. 257). Na podslnwie wszystkich lyrh 
danych, przytaczanych przez aulora, można sobie wyrobić przekonanie, 
że nnwel wówczas, gdy hislorję handlu poznańskiego rozpnlrywnć bę
dziemy w oderwaniu od ogólno - polskiego handlu, koniec XV w. jest 
równie uzasadnioną dalą, jak przyjęła przez autora potowa tegoż wieku. 
Koniec średniowiecza, jako dalę zamykającą pewien okres w dziejach 
handlu przyjął Kulrzeba w swej hislorji handlu krakowskiego, tak 
samo postąpiła Churewiczowu, opracowując dzieje handlu lwowskiego. 
Ta sama dala przyjęta zoslala w ogólnych opracowaniach dziejów go
spodarczych Polski ISzelągowski, Rakowski i niżej podpisany). Przy
puszczać można, że i w późniejszych analogicznych opracowaniach, 
odnoszących się czy lo do ogólnych dziejów handlu polskiego, czy leż 
całokształtu hislorji gospodarczej Polski, dala la nie slrari swojego 
dotychczasowego znaczenia, mimo wszelkich wątpliwości, jakie można 
mieć co do głębszego uzasadnienia lej dalv nn podslawie rozwoju go
spodarczego Polski. Przyjmowanie zaś innych dal w inonografjuch 
szczegółowych ulrudnin ogromnie wyzyskiwanie ich przy opracowy
waniu ogólniejszych konslrukcyj.

Punki ciężkości pracy spoczywa na rozdziałach III do IX. zajmu
jących więcej niż połowę całej książki, a poświęconych przedslawieniu



stosunków handlowych Poznania z poszrzególnemi innemi miastami. 
Pewne zdziwienie wywołuje tu ugrupowanie uwzględnionych przez 
autora miast. Do miast polskich zaliczono: Kraków, Lwów, Lublin, 
Brześć l.ilewski, Wilno i Warszawę. Natomiast Gdańsk i Toruń omó
wiono w innwn rozdziale łącznie ze Szczecinem. Rozdział len zatytu
łowano: Handel z Prusami i Pomorzem. Tego rodzaju podział odpo
wiada stosunkom z r. 1450, ale przecież wkrótce przyszedł r. 1454 
i 1466, tak. że podczas przeważającej części uwzględnionego przez 
nutora w przytoczonych rozdziałach stulecia, Gdańsk i Toruń były już 
miastami polskiemi.

Nie może ulegać wątpliwości, że sprawa stosunków handlowych, 
istniejących między poszczcgólnemi miastami jest jednem z ważniej
szych zagadnień, jakie powinny być opracowane zarówno w lokalnych 
monograljnch, jak i ogólno - krajowych opracowywaniacb, odnoszą
cych się do hislorji hundlu. Mam jednak to przekonanie, że autor, po
zostając zreszlą w zgodzie z istniejącą pod tym względem u nas tra
dycją, za duży położył nacisk na tę właśnie kategorję zagadnień. Do 
ogólnych opracowań hislorji handlu polskiego wywody autora, zawarte 
w lej części jego książki, wejdą do ogólniejszego działu, poświęconego 
roli poszczególnych ośrodków handlowych. Mam wrażenie, że Rybarski 
w znanej swej pracy o handlu i polityce handlowej w Polsce w XVI w. 
rzecz tę hardzii Iraluie ujął na str. 201 —  206 (Centra handlowej, trak
tując te sprawy jako jedno z wielu zagadnień, odnoszących się do 
hislorji handlu i nie przyznając temu zagadnieniu tak dominującego 
znaczenia, jak to zrobił autor omawianej pracy. Rodzaje towarów będ- 
dąrych przedmiotem handlu, rozmiary tego handlu, jego ciągłość 
w obrębie całego roku, względnie koncentrowanie się w okresach 
jarmarcznych, rola kupców różnych miast w tym handlu -— oto byłyby 
■noże i wszystkie sprawy, jakie powinny tu być opracowane, a przy
najmniej postawione. Wszystkie te sprawy zostały przez autora 
uwzględnione w rozmiarach, na jakie pozwalały źródła. W  rozdziałach 
tych omawin jednak autor cały szereg innych spraw, które lepiej by
łoby opracować w inny sposób i umieścić je w innych rozdziałach.

W  omawianych rozdziałach dużo miejsca poświęcił autor przed
stawieniu różnych trnnsakcyj, przeprowadzonych przez poszczególnych 
kupców poznańskich lub obcych, zebrał on wiadomości odnoszące się 
do różnych kupców, luli całych rodzin kupieckich, gdzie przedstawiono 
ich stosunki rodzinne, zawieranie małżeństw, stosunki pokrewieństwa, 
różne szczegółowe wiadomości o udanych i nieudanych interesach han
dlowych; wymieniane są tu towary, któremi handlowali poszczególni 
kupcy, ich stosunki kredytowe, wzajemne zatargi i wynikające z nich 
procesy, sporo wiadomości jest o spółkach handlowych, o udziale tych 
różnych kupców w jarmarkach i t. d. Mamy tu jednem słowem do 
czynienia z bardzo poważną ilością ciekawego materjału źródłowego, 
który nie został przez autora należycie zużytkowany, przez to, że autor 
ugrupował ten materjał podług osób, względnie rodów kupieckich, do 
których się on odnosi. Gdyby wszystkie przekazy źródłowe, o które lu



chodzi' były należycie zanalizowane pod względem rzeczowym, mógłby 
autor dać w swej książce mniej lub więcej obszerne, a w każdym razie 
bardzo cenne ustępy o spółkach handlowych, kredycie handlowym 
i I. d. Tak samo można byłoby wodręhnić wszystkie wiadomości, odno
szące się do bezpieczeństwa dróg (n. p. sir 116 i nasi.) i t. p.

Przedstawiając handel Poznania z różnemi miastami, omawia 
autor dla każdego miasta oddzielnie politykę handlową. Ma to swoje 
uzasadnienie w tern, żt w łych czasach interesy poszczególnych miast 
miały jeszcze dominujące znaczenie w rozwoju lej polityki, .leżeli chodzi 
o przedstawienie całokształtu dziejów handlu polskiego, to nauka 
|»ójdzie prawdopodobnie śladami Ryharskiego, który wyodrębnił tę 
knlegorję zagadnień. Tego rodzaju wyodrębnienie dałoby się również 
przeprowadzić w monografiach poszczególnych miast. Mam to prze 
konanie, że wyodrębnienie takie podnioslohy wartość tych sludjów 
lokalnych.

Przechodzimy teraz do pozostałych rozdziałów książki. Osohny 
rozdział poświęcono drogom handlowym. Jeżeli chodzi o drogi pro
wadzące na zachód, północ i południe, to autor inógt w znacznej części 
opierać się na istniejącej literaturze. Najbardziej samodzielne, a przez 
to i najcenniejsze są ustępy, poświęcone drogom prowadzącym z Po
znania na wschód.

Osobne rozdziały poświęcono udziałowi w handlu poznańskim 
Włochów i Żydów. Szkoda, że w analogiczny sposóh nie zostały zebrane 
w jedną całość wiadomości odnoszące się do roli innych „nacyj": 
Ormian, Czechów, a przcdewszyslkiem Niemców, \ulor, który tlla 
napisania swej pracy musiał gruntownie zapoznać się z archiwum 
poznańskiem, mógłby rzucić wiele ciekawego światła na tę niewątpliwie 
bardzo trudną kweslję. Szkoda więc, że powstrzymał się świadomie 
(str. 2821 od jej zbadania.

Rozdział XII poświęcony organizacji handlu wypadł bardzo kuso. 
Nie można mieć oczywiście pretensji do autora o to, że tylko kilka zdań 
|M>święcił organizacjom kupieckim, skoro dzieje ich zostały już po
przednio opracowane przez .1. Leilgebera. Jednakże organizneja przed
siębiorstwa handlowego, typy operacyj handlowych i I. d., czemu po
święcono zaledwie dwie strony (281 i 282) mogły były być znacznie do
kładniej omówione, chociażby na podstawie danych, rozprószonych 
przez autora w rozdziałach II i IX.

Rozdział XIII poświęcił autor towarom, będącym przedmiotami 
obrotów handlowych, dokonywującyrh się w Poznaniu. Oddzielenie 
importu od eksportu ułatwia bardzo korzystanie z tego rozdziału i musi 
być z wdzięcznością przyjęte przez czytelnika. Sprawa rzekomego 
wywozu sukna wielkopolskiego na wschód poza granice kraju powinna 
była być omówioną przy eksporcie, a nie przy imporcie.

Zamieszczony przy końcu książki indeks ułatwia korzystanie z niej 
Jest to przcdewszyslkiem indeks miejscowości. „Osoby" i „rzeczy" 
zostały porozbijane na poszczególne miejscowości, co trudno uważać 
za zaletę lego indeksu.



Zwracając uwago na niektóre niedociągnięcia omawianej pracy, 
nie chcieliśmy przez lo bynajmniej zmniejszać jej wartości. Książki) 
la jest niewątpliwie jedną z cenniejszych monografij o dziejach pol
skiego handlu i posuwa poważnie naprzód naszą znajomość lej lak 
ważnej a dotychczas jeszcze bardzo niedostatecznie zbadanej strony 
naszej gospodarczej przeszłości. Jan Rutkowtki.

L e i t g e b e r  J a r o s ł a w :  Z dziejów handlu i kupiectwa 
poznańskiego za dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Poznań 1929, 
str. 327.

W  związku z pięćsetną rocznicą istnienia Korporacji Kupców 
Chrześcijańskich i dwudziestopięcioleciem Związku Towarzystw Ku
pieckich w Poznaniu wydał p. Leitgeber obszerną monografję, po
święconą d/.iejom handlu poznańskiego.

Dzieło powyższe składa się z jedenastu rozdziałów i dodatków.
Oparte jest częściowo na własnych badaniach źródłowych, częściowo na 
literaturze: zwłaszcza znane dzieło Łukaszewicza „Obraz historyczno - 
statystyczny miasta Poznania w dawnych czasach", było autorowi 
walną pomocą w pracy.

W  następnych rozdziałach analizuje p. Leitgeber najstarsze przy
wileje nadane Poznaniowi przez książąt i królów polskich i wykazuje, 
że dzięki opiece panujących, zwłaszcza ostatnich Jagiellonów, miasto 
stało się ważnym ośrodkiem handlowym. Dość wcześnie wytworzyły 
się w Poznaniu organizacje kupieckie. Od r. 1418 istniało w Poznaniu 
bractwo kramarskie albo budnicze, posiadające własną organizację 
i przywileje. Jako rzecz charakterystyczną podnieść należy, że budnicy f
a zatem drobni kupcy, byli Polakami. Obok bractwa budników istniały 
jeszcze w Poznaniu dwie odrębne organizacje kupieckie. Bractwo 
kupców sukienników i Bractwo kupieckie, skupiające kupców, handlu
jących innemi towarami. Dziejom tego ostatniego poświęca p. Leitgeber 
znaczną część swego dzieła. Organizacja Bractwa ulegała licznym zmia
nom, dopiero Jan III Sobieski w r. 1678 nadał mu trwalsze formy, 
wprowadzając przymus należenia do konfraterni.

Osobne rozdziały omawiają dzieje Bractwa aptekarskiego. Okazuje 
się, że w Poznaniu, podobnie jak w innych miastach, kupiectwo 
polskie główne swe sity zwracało przeciw Żydom. P. Leitgeber przy
tacza bardzo wymowne cyfry. W  chwili okupacji- Poznania przez Pru
saków z 380 kupców, opodatkowanych od prowadzenia ksiąg handlo
wych było Żydów 307. Z jedną rzeczą trudno się zgodzić. Przyczyny 
tego stano, widzi sic przeważnie w łaskawości królów-, w polityce 
szlachty i I. d. Sądziłbym raczej, że główną winę ponosi tu nieumie
jętność kupców polskich, brak wytrwałości, oraz niechęć przystoso
wania się do nowych warunków. Że te czynniki natury psycbołogiczno- 
ekonomiezuej odgrywały decydującą rolę, świadczy chyba tak zna
komity dokument jak dzisiejszy stosunek sił kupiectwa polskiego i ży

dowskiego właśnie w Poznaniu.



Obok Żydów poważno konkurencję kupcom polskim robili Niemcy 
i Szkoci. Mimo łych trudności było jeszcze w Poznaniu dość kupców 
bogatych, handlujących futrami, skórami, bydłem i norymberszczyzną. 
Obroty musiały być duże, skoro jeden z nich, Jakób Fischer, wziął nu 
kredyt w Norymberdze towarów za 300.000 zł. Żałować lvlko należy, 
że autor nic docenia widocznie metody statystycznej, zbyt mało przy
tacza konkretnych cyfr, a i te, które przytacza, gubią się w tekście.

Okres świetności gospodarczej Poznania kończy się, podobnie jak 
innych miast polskich, w epoce panowania Jana Kazimierza i dopiero 
n schyłku istnienia Rzpltej mieszczaństwo poznańskie podniosło się 
z upadku.

Pewne uwagi krytyczne nasuwa również sama konstrukcja pracy, 
często mało przejrzysta. Zbyt wicie wiadomości, znanych z dziejów 
Polski, wplótł p. Leitgeber w swoje wywody, a już zupełnie niemal 
niepotrzebne są dodatki Daje w nich wiadomości, które znaleść można 
w każdym większym podręczniku historji gospodarczej.

Wnlerjan Kramarz.

S e m k o w i c z  W ł a d y s ł a w :  Hanul. namicslnik wileński 
(1382 — 1387) i jego ród. Alcneum Wileńskie, r. 7, 1930, sir. 1— 20.

W krótkiej rozprawie monograficznej, opnrlej przeważnie na ma- 
terjale źródłowym, tłumaczy autor problemy natury czysto politycznej 
momentami ekonomie/nemi. Wyjaśniając rolę, jaką odegrał Hanul 
(Hannikel w polityce Jagiełły, podnosi przedewszyslkiem jego działal
ność na polu ekonomicznein i to zarówno w dziedzinie ściśle osobistej 
jak i ogólno państwowej.

Hanul, z pochodzenia mieszczanin ryski, osiadły w Wilnie, repre
zentuje interesy kupieetwa wileńsko - ryskiego i dlatego jego działal
ność dyplomatyczno - polityczna opiera się na podłożu gospodarczein, 
liandlowem. Charakteryzując stosunki handlowe Wilna, wykazuje 
autor, że stosunki gospodarcze pozostają w ścisłej łączności z ogólnem 
położeniem polityczneui Litwy; zatarg z Książętami Mazowieckimi 
lo Podlasie) i Zakonem zwróciły Litwę ku Polsce. Nawiązanie ścisłych 
stosunków handlowych, czego dowodem jest przywilej Jagiełły i Skir- 
gielly z r. 1383 dla kupców lubelskich, utorowało drogę politycznemu 
zbliżeniu Polski i Lil\\\

Omawiając dane genealogiczne, ojlnoszące się do rodu Hainila, 
podkreśla autor laki zacierania się wówczas granicy stanowej między 
inieszczaństwem a zieoiiaństwem. St. P.

R y b a r s k i R o m a n ;  Handel i polityka handlowa Polski 
w XVI stuleciu. Toni I. Rozwój handlu i polityki handlowej 
Tom II. Tablice i innlerjaly statystyczne. Poznań 1928 i 1929, sir. 
363 i 341.

Historja handlu polskiego w XVI ym wieku posiada już dość bo
gatą literaturę. Nowe dzieło prof. Hyburskiego przewyższa jednak



s wojem i rozmiarami dotychczasowe badania z lego /aikresu i jest 
wielkim krokiem naprzód w naszej znajomości dziejów nowożytnego 
handlu polskiego. Anlor oparł swoje dzieło przedewszyslkiem na re
jestrach komór celnych, oraz innych aktach centralnych władz pań
stwowych, przechowywanych w dwu nrchiwach warszawskich: Glów- 
nem i Skarhowem. Szkoda, że autor nie podał systematycznego spisu 
przejrzanych przez siebie arciwaljów, z odpowiedniem oznaczeniem 
tych rejestrów, względnie innych źródeł, które zostały przez niego 
opracowane statystycznie. Wykaz lego rodzaju ułatwiłby pracę później
szym badaczom dziejów naszego handlu. Drugi niezmiernie ważny 
dział arcliiwaljów do dziejów handlu, mianowicie akta miejskie 
zostały przez autora uwzględnione tylko o tyle, o ile zostały one już 
opublikowane. Zbadanie wyczerpujące lej kalegorji źródeł przekracza 
oczywiście wielokrotnie siły jednego budacza. Przyszłe badania po 
winny się zwrócić- przedewszyslkiem w kierunku tych właśnie archi- 
waljów. Jak to już wynika z wyżej powiedzianego, badaniami lemi 
objęła została tylko Korona, W. X. Litewskie mogło hyc' uwzględniane 
tylko rragmcularycziiie, mianowicie o tyle, o ile w archiwnljach ko
ronnych znalazły sic przygodne wiadomości o handlu Litwy.

Dane zawarte w rejestrach celnych zostały opracowane w lab.
4 —  58 (str. 15 —  268) tomu Ii-go, oraz głównie w rozdziale II tomu 
I-go (sir. 17— 11)41. Rozdział len został zatytułowany: ..Przedmioty 
handlu i jego rozmiary". Ściśle biorąc, mainy tu do czynienia nie z da- 
ncini. odnoszącemi się do handlu I. j. do Iransakcyj handlowych, ale 
do transportu towarów. Wprawdzie len transport jest zazwyczaj albo t
wynikiem Iransakcyj handlowych, albo jest dokonywany w celu jej 
uskutecznienia, nie są to jednak rzeczy identyczne, mimo, iż pozostają 
w bardzo oislym wzajemnym związku. Rzeczy te w opracowaniach, 
odnoszących się do hislorji handlu często nie są rozróżniane. Jeżeli na 
tern miejscu, niejako ubocznie, zwracamy na nie uwagę, to ze względu 
na to, że bez tego rozróżnienia nie można przeprowadzić dokładnego 
rozdziału hislorji techniczno - (I. j. innh-rjalnol gospodarczej, wcho
dzącej w skład hislorji kultury inaterjalnej, od hislorji społeczno - go
spodarczej, wchodzącej w skład hislorji społecznej. Brak zaś lego po
działu może prowadzić do nieporozumień. Tak n. p. autor stale niemal 
mówi o ilościach towarów, od których w- pcwnein mieście opłacono cło 
jako o „obrotach". To. co autor mówi o powaźnem znaczeniu handlu 
poznańskiego, wynika właśnie z poważnych rozmiarów lego rodzaju 
„obrotów", tymczasem z lab. 18 III. 72) wynika, że bardzo powaźne 
ilości towarów przewożono przez to miasto, bez wystawiania ich na 
sprzedaż. W  r. 1538 31"/, koni z towarami obciąźonemi cłem starem 
przeprowadzono przez Poznań, bez wystawiania odnośnego towaru na 
sprzedaż.

Jeżeli chodzi o listę towarów, przewożonych przez komory celne, 
którą to listę możemy przyjąć za identyczną z listą towarów, będących 
w tych czasach przedmiotem handlu, to według wszelkiego prawdo
podobieństwa, późniejsze badania niewiele będą miały do dodania do



lego, co nain dal autor. Nadzwyczajnie ważnym dorobkiem autora są 
dane statystyczne, odnoszące się do rozmiarów ruchu poszczególnych 
towarów. W  opracowanie tego zagadnienia włożył autor podziwu 
godzien ogrom pracy. Tu leży punkt ciężkości całej książki. W  tekście 
rzecz została ujęta w następujący sposób: wszystkie towary podzielono 
na czternaście grup, każdą z tych grup, w miarę potrzeby dzielono 
na mniejsze grupy, lub poszczególne towary. Przy omawianiu ruchu 
towarów w zasadzie rozróżniano: import, eksport, tranzyt i ruch we
wnętrzny. Nie wszędzie jednak klasyfikacja ta dała się przeprowadzić. 
Niewyjaśnioną n. p. pozostała sprawa saletry, co do której autor nie 
wie, czy chodzi tu o import, czy też o eksport (I- 146), tak samo nie
jasną pozostała sprawa wywozu piwa z Polski, poza piwem gdańskiem 
U. 114). W niektórych znowu wypadkach sprawa la została niejasno 
przez autora sformułowana. N. p. w t. I. na str. 93 i 94 mowa jest tylko 
o obrotach skórami ruskiemi, bez najmniejszej wzmianki, czy chodzi 
tli o wywóz lego towaru, czy też o przewóz wewnątrz kraju. Tym 
czasem ze zdania pomieszczonego na następnej stronie II. j. 95, wiersz 
13 od dołu) wynikałoby, że również i przy skórach ruskich chodziło
0 ich wywóz. Mamy to przekonanie, że książka zyskałaby wiele na 
wartości, gdybym sprawy wywozu i przywozu, a ewentualnie i przewozu 
były w sposób bardziej zdecydowany wyodrębnione. Można to było 
zrobić bez zasadniczej zmiany przyjętej przez autora konstrukcji, 
a mianowicie, przez takie, czy inne formalne wyodrębnienie ustępów, 
poświęconych importowi i eksportowi, a dalej przez bardziej dokładną 
ogólną charakterystykę importu i eksportu, niż to zrobiono na str. 
195 i 196. Umieszczanie w kilkunastu miejscach danych, odnoszących 
się od przywozu i wywozu różnych towarów, ogromnie utrudnia czy
telnikowi dokładne zorjenlowanie się w tych niezmiernie doniosłych 
zjawiskach gospodarczych.

Liczba cyfr, odnoszących się do rozmiaru poszczególnych towarów, 
obliczonych na podstawie rejestrów celnych, jest ogromna. Wszelkie 
uznanie i wdzięczność dla autora za dokonanie tej iście benedyktyńskiej 
pracy nie zmniejsza okoliczność, że obliczenia te wymagają jeszcze 
pewnych uzupełnień i dalszych badań. Otóż te dalsze badania wyo
brażam sobie w następujący sposób. Przedewszystkiem należy dążyć 
do ułożenia możliwie jednolitej tablicy wywozu i przywozu. Przykłady 
cyfrowe, odnosząre się do poszczególnych lal, różnych dla różnych to
warów, nie mogą tu w żaden sposób wystarczyć. Wobec zupełnej nie
możności ułożeniu takich tablic dla poszczególnych lat, trzeba się zado
wolić przypuszczalnemi. nu szacunkach oparlemi przeciętnemi rocz- 
nemi dla pewnych czasokresów. Przed wyczerpującem zbadaniem 
wszystkich doszłych do nas materje.lów źródłowych, trudno ostatecznie 
przesądzać, czy trzeba będzie się ograniczyć n. p. do dwu zestawień 
dla całego W l-g o  wieku, t. j. po jednem dla pierwszej i drugiej jego 
połowy, czy leż będzie można robić takie zestawienia dla ćwierćwiecza
1 I. d. W  pewnych wypadkach autor wstąpił już nu tę drogę, u. p. przy 
eksporcie skór wołowych (I. 90), imporcie soli przez (idaiisk (I. 125).



Szkoda, że takie przeciętne dla możliwie jednolitych czasokresów, nie 
zostały przez autora obliczone dla towarów, dla których posiadał wy
starczające podstawy. Najwięcej kłopotu będzie tu oczywiście z towa
rami przywożonemi, na co -autor słusznie zwraca uwagę. Być może 
jednak, że przy bardziej wyczerpujące™ wyzyskaniu wszystkich wcho
dzących w grę mntcrjałów źródłowych, również i import da się 
uchwycić w jakieś cytry. Odnośnie do łych przyszłych badaó należy 
jeszcze postawić postulat, aby w statystyce ruchu towarów posługiwano 
się w możliwie szerokiej mierze miarami melrycznemi. Postulat len 
w pewnej mierze został już przez autora zrealizowany (I. 124, 128).

Skoro mowa jest o handlu zagranicznym, to należy tu zwrócić 
uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie na stanowisko handlu gdań
skiego. Nie może przecież ulegać żadnej wątpliwości, że handlu Gdańska 
z poszczególnemi miastami Korony nie możemy zaliczać do handlu za
granicznego. Tymczasem na sir. 203 pisze autor: „Z  zachodnich miast 
zagranicznych zauważyć można Gdańsk i Lipsk". Również na sir. 146 
i 147, gdzie inowa jest o wywozie siarki i tranzycie bursztynu, Gdańsk 
trnktowany jest jako miasto zagraniczne.

Omawiana tu sprawa statystyki przywozu i wywozu pozostaje 
w ścisłym związku ze sprawą bilansu handlowego. Autor poruszył ją 
nie w związku ze statystyką ruchu towarów, lecz w rozdziale V-lvm, 
poświęconym cenom. Ze zwyżki cen wnioskuje autor, że bilans len 
był czynny. Przypuszczenie to potwierdzają opinje współczesnych pi
sarzy i mężów stanu, cytowane przez autora. W  braku statystyki, 
chociażby opartej nu szacunkach, mających jedynie orjentacyjne zna
czenie i tego rodzaju dane posiadają niewątpliwie pewną wartość. 
Jednakże wobec lego, że zagadnienie bilansu handlowego jest bardzo 
skomplikowane, że nic może być mowy o dobrem zorjenlowaniu się 
w tern zagadnieniu przez prostą bezpośrednią obserwację bieżącego 
życia gospodarczego, nie można mieć żadnych złudzeń co do tego, że 
poglądy współczesnych na Ink zawikłane sprawy mogą posiadać jakąś 
solidniejszą wartość, mogącą uwolnić naukę od żmudnych i trudnych 
hadnń nad statystyką ruchu towarów, przekraczających granice Polski 
w XVI-tym wieku. O niemożliwości dojścia do pozytywnych rezultatów 
tą drogą będzie można mówić dopiero wówczas, gdy już wszystkie 
źródła'i metody ich opracowania zostaną wyczerpane.

W  pozostałych rozdziałach I. j. I i III do XV-go omówił autor 
wszystkie inne zagadnienia, odnoszące się. do hislorji handlu. Rejestry 
celne i inne inaterjaly archiwalne dostarczyły tu bardzo dużo szcze 
gółów, które zostały przejrzyście w rozdziałach tych rozmieszczone. 
Zużytkowano sporo źródeł drukowanych, oraz literaturę przedmiotu. 
Go do lej ostatniej, to autor nie postępuje jednolicie. Niekiedy dane 
zaczerpnięte / opracowań umieszcza w swojem dziele na równi z dn- 
npini zaczerpnięteini ze źródeł, w innych znowu wypadkucli pomija 
zupełnie odnośne zagadnienia, ponieważ zostały one już przez kogo 
inuego opracowane. Przytaczanie szczegółowe cudzych wyników w bur- 
dzej specjalnych inonograljneh zazwyczuj nic jest wskazane, jednakże



dzieło zakrojone na lak szeroki) skali; powinno chyba zawierać przegląd 
wszystkich, w(iioriz:)cyrh w jego zakres, zagadnień, powinno być nie
jako bilansem wszystkich naszyci) wiadomości z lego zakresu.

Rozdział I. poświecony jest technice i kosztom transportu. Oma
wiając sprawę kosztów transportów, przytoczył autor pewne liczbę 
przykładów, dalsze badania pozwoli) niewątpliwie liczbę Ig znacznie 
powiększyć. Szkoda, że autor nic starał sit; przeliczyć tych kosztów na 
1 km. Rozdział 111-ci poświecony strukturze gospodarczej Polski na 
Ile rozwoju handlu jest udanym ogólnym zarysem o « harakterze bar
dziej popularnym. Właśnie ze względu na ten charakter tego rozdziału, 
szkoda, że pominięto w nim charakterystykę wielkich centrów handlo
wych, a ograniczono sie do omówienia środowisk mniej ważnych. Roz
dział lY-ly poświecony jest udziałowi w handlu różnych grup spo
łecznych, a wiec szlachty, kupców zagranicznych i krajowych, wśród 
których osolino omówiono role Niemców. Żydów i I. d Rejestry celne 
dały tu sporo nowych i ciekawych wiadomości. Szkoda, że przy oma
wianiu roli Niemców ograniczył sic autor do przykładowego wymie
nienia sporej zreszti) liczby nazwisk, bardzo cenne byłyby lu obliczenia 
statystyczne. Również i do hislorji cen zgromadzi! autor dużo nowego 
materjalu, zaczerpniętego z rachunków dworu królewskiego, żupnych 
i innych. Nic mamy tu jednak do czynienia z systemalycznem badaniem 
nad tym niezmiernie ważnem zagadnieniem, są to raczej dane przy
kładowe. Osobno Iw rozdziale Yl-ym) omówiono regulowanie cen przez 
państwo. Zagadnienie to niejednokrotnie było już opracowywane w li
teraturze. Autor przytacza nowe dane o rozbieżności cen ustawowo 
ustalonych i faktycznie pobieranych. Rozdział V ll-v poświęcony po
lityce państwowej i miejskiej w dziedzinie handlu wewnętrznego jest 
krótkim zarysem polskiego prawa handlowego w XYI-ym wieku. Jest 
to pierwsza systematyzacja zagadnień z tego zakresu, niestety hardzi) 
pobieżna, gdyż oparta na bardzo skąpym materjale źródłowym. Wpływ 
systemu celnego na rozwój handlu omówiony jest w- rozdziale VIII-ym. 
Sprfawa obciążenia etami transportowanych towarów załatwiona jest 
para przygodnemi przykładami, choć doszle do nas malerjaly po- 
zwalajii na znacznie grunlowniejsze zbadanie lego zagadnieniu. Na
stępny 11X-1y‘ rozdział omawia zagraniczni) politykę handlowi), i poli
tykę morskii. Najciekawszym jest tu ustęp 4-tv, poświęcony ograni
czeniom handlu zagranicznego kupców polskich. Mowa jest lu oczy
wiście prz.cilewszystkicin o stawnej ustawie piotrkowskiej z r. lólia 
Autor zehral tu szereg haril/o przekonywujących argumentów, świad
czących, że ustawa ta wogólc nie hyl.a wprowadzona w życie. Można 
przypuszczać, że wywody autora Zosiami potwierdzone przez dalsze 
badania i że w ten sposób zerwie się z legendo związaną z li) ustawa, 
legendo, która przez tyle lal pokutowała w naszej literaturze. Bardzo 
skąpo wypadł ustęp o traktatach handlowych: opierając się na Metryce 
Koronnej wspomina autor tylko o dwu klauzulach handlowych, a mia
nowicie zawartych w traktatach pokojowych z Dojazdem II. (15101 
i woj mołdawskim Piotrem IV. (15271. Zupełne pominięcie Dogieln



i innych źródeł, odnoszących się do I. zw. zewnętrznych dziejów przy 
pisaniu uslępii. poświęconego traktatom z obceini państwami, nie da 
się chyba 'liczeni usprawiedliwić. Rozdział ten kończy autor słuszna 
uwagą, że ..glówucm niedomaganiem zagranicznej polityki handlowe? 
Polski był brak podstawowego je j pierwiastka: polityki morskiej". 
O wszystkich tych ostatnio omówionych rozdziałach można ogólnie 
powiedzieć, że dają one dużo nowego faktycznego inatcrjalii, zaczerp
niętego z rejestrów celnych, oraz innych źródeł, sporo trafnych roz
ważań, rozszerzających i pogłębiających nasze wiadomości z zakresu 
handlu polskiego XVI go wieku, względnie prostujących błędne pojęcia 
z lego zakresu. Wszystko to jednak są tylko szkice i zarysy, wyma
gające na każdym niemal kroku uzupełnień, opartych na szerszych 
poszukiwaniach źródłowych.

O całym zaś łomie pierwszym należy powiedzieć, żc cały zawarty 
w nim matrrjał został ułożony bardzo przejrzyjcie. Przy pomory spisu 
treści łatwo wyszukać każdą niemal potrzebną wiadomość. Przy
dałby się jednak indeks alfabetyczny, zwłaszcza miejscowości, gdyż 
książka prol. Rybarskicgo, zwłaszcza w rozdziale II.. na każdym niemal 
kroku, niejako mimochodem, daje dużo wiadomości o handlu, oraz 
wogóle stosunkach gospodarczych bardzo znacznej liczby miast i mia
steczek. Z isloly rzeczy wynika, że wiadomości, odnoszące się do jednej 
miejscowości muszą być porozrzucane po całej niemal książce. Indeks 
miejscowości ułatwiłby znakomicie zużytkowanie ich do celów specjal
nych. Przydałby się indeks rzeczowy, gdyż, bardzo zrcszlą dokładny 
spis treści nie mógł oczywiście wyczerpać lak bogatej zawartości 
książki. W szczególności zaś przydałby się on przy wyławianiu po
rozrzucanych po całym M im rozdziale wiadomości o imporcie, eks 
porcie, tranzycie i przewozie wewnątrz kraju.

Tom li gi poświęcony jest colkowicie materiałom statystycznym. 
Mamy tu więc .>8 tablic odnoszących się do obrotów towarów na komo
rne h celnych, oraz dwadzieścia kilka Inblie, odnoszących się do cen to
warów, kosztów transportu towarów, kursu pieniędzy, obrotu solą 
w żupach i na komorach solnych, kuźnic, a wreszcie inmiiy tu wiązkę 
materjnłów metrologicznych. W  statystyce historycznej nieustaloną 
dotychczas jest sprawa sposobu cytowania źródeł, na których odnośna 
luhlica jest oparta. Chodzi tu przedewszystkiein o to, czy należy 
osobno uzasadniać każdą cyfrę, podawaną w tablicy, czy leź wystarczy 
przy każdej lahliey ogólnie podać, na jakiej źródłowej podstawie 
zostały obliczone podane w niej cyfry. Autor przeważnie poszedł lą 
drugą drogą, t. j. postąpił tuk, jak przeważnie się w lukicli wypadkach 
postępuje. W  ogromnej większości wypadków sposób len nie nastręcza 
żadnych wątpliwości; w szczególności odnosi się to do tablic części 
pierwszej lego tomu. Nutomiast przy tablicach c c ii. zawierających 
setki cyfr zaczerpniętych z przeszło sin kodeksów, ogólnikowe ich za
cytowane przy końcu lycli zestawień nie może być uważane za w y
starczające. I’ rzv zużytkowaniu tych cyfr inoźe się okazać potrzeba 
czy lo kontroli, czy leż bliższego zapoznania się z charakterem od-



nośnej cyfry. Przy (ego rodzaju cytowaniu jest (o prawie niemożliwe. 
To  samo odnosi sit; od danych cyfrowych o kosztach transportu 
towarów.

Kończąc niniejsze uwagi krytyczne, musimy tu z całym naciskiem 
powtórzyć to, o czem już parokrotnie wyżej była mowa: w dzieło 
swoje włożył prof. Rybarski ogromnie dużo pracy, znakomicie roz
szerzył naszą znajomość historji handlu polskiego w wieku XVI-ym, 
tak, że dzit;ki tej książce handel w tym właśnie wieku znamy dziś 
lepiej, niż handel w jakiemkolwiek innem stuleciu istnienia dawnej 
Polski. Omówiona tu książka należy niewątpliwie do najcenniejszych 
dzieł z zakresu już nietylko dziejów dawnego naszego handlu, nie 
wogóle gospodarczych dziejów Polski, nie mniej jednak, czytając tę 
książkę, ma się uczucie żalu, że dzieło zakrojone na tak dużą skalę 
nie zostało doprowadzone do swojego właściwego końca i że zostało 
zbyt pośpiesznie zredagowane. Jan Rutkowski.

K r  a u.s ha r A l e k s a n d e r :  Kupieclwo warszawskie. Za
rys pięciow iekowych jego dziejów. Warszawa 1929, sir. 245.

Tytuł pracy p. Kraushara nie odpowiada treści, jedynie tylko roz
dział I. daje nam rzut oka na handel Mazowsza i Warszawy aż do 
epoki Księstwa Warszawskiego. Raczej mamy tu do czynienia, jak sam 
iiutor na wstępie zaznacza, z okresem lat stu (1817— 1917).

Trudno zgodzić się z niektóremi twierdzeniami autora. Przecież 
wiemy, że Polska faktycznie nie posiadała ani jednego własnego portu. 
Znane są trudności, jakie Gdańsk stawiał królom polskim, gdy usiłowali 
silną stopą stanąć nad Bałtykiem. Tymczasem Szan. Autor naliczył aż 
13 portów polskich.

Natomiast rozdziały, od 2 —  44, w porządku chronologicznym dają 
nam doskonały obraz handlu Warszawy w XIX w. Od skromnych po
czątków rozwija się handel coraz wszechstronniej, mając tak świetne 
podpory, jak założony w r. 1828 Bank Polski, oraz otwartą w r. 1845 
Warszawsko - Wiedeńską linję kolejową. Warszawa staje się ważnym 
punktem handlowym nietylko dla kraju, ale i dla zagranicy.

Ogromnie interesujący jest obraz handlu Królestwa w r. 1847, 
wedle danych urzędowych, oraz statystyczne dane o stanie ekono
micznym Warszawy w r. 1848. Szkoda, że autor nie przeprowadził 
dokładnego porównania między początkiem a końcem omawianego 
okresu, oraz nie przeprowadzi! dokładniejszej analizy zacytowanego 
materjalu. Praca p. mecenasa Kraushara zawiera bardzo wiele nie
znanych wiadomości. Zwłaszcza ciekawe są sylwetki wybitnych ów
czesnych działaczy ekonomii znycli i kupców warszawskich. W iele rów
nież miejsca poświęcono historji szkolnictwa handlowego, dziedzinie 
ti nas zupełnie zaniedbanej. Zrozumienie konieczności wykształcenia 
fachowców i czynna pomoc w tym kierunku stanowi chlubną karlę 
w dziejach kupiectwa stolicy.

Mimo tych niewątpliwych zalet ma jednak praca Szan. Autora 
pewne braki. Może zbyt wiele miejsca poświęcono wyhorom Starszych,



Hadrów handtywyrh i I. d Uderza nas nalomiasl brak ilościowego 
ujęcia handlu. Są lo przecież czasy niedawne i o pewne materjały nie 
powinno być I rudno. Przypuszczani, że w księgach starszych lirm 
możnaby znnłeść dane o wysokości obrotów. Przyczyniłoby się lo do 
zaokroąglenia obrazu i naniacalniej może poinformowałoby nas o roz
miarach handlu i bogactwie kupców warszawskich wieku XIX. Ko
niecznem wydaje się zakończenie, któreby szerzej, aniżeli to widzimy 
w oniawiancm dziele, ujęło całokształt prac i wysiłków kupieclwa 
warszawskiego.

Braki te wynikły 7 jednostronnego materjału, którym autor roz
porządzał; pracę swą oparł na protokołach Urzędu Starszych, które 
oczywiście nic mogą być wystarczające. W n lerjn n  K r a m a r z .

W  a r ę ż. a k J a n :  Polska polityku handlowo • celna wzglę
dem Śląska i Wrocławia za Zygmunta Starego. Ekonomista, r. 30. 
Warszawa 1930, str. 98— 115.

Na wstępie daje nam autor krótki szkic stosunków handlowych 
polsko - śląskich w latach 1-190—  1506, z którego dowiadujemy się, że 
już w r. 1490 z powodu porozumienia się Wrocławia z l'"rankfurteni 
nad Odrą stosunki handlowe były bardzo naprężone, a ustanowienie 
składu w Kaliszu w r. 1496 spowodowało zupełne zerwanie stosunków 
i zamknięcie granicy od strony Śląska. Nakaz zamknięcia granic na 
krótki jednak czas cofnięto wskutek zrzeczenia się Wrocławian swego 
prawa składu. Przez cały czas panowania Zygmunta I. z malemi prze
rwami ciągnęła się wojna handlowa, z której wkońru Polska wyszłn 
zwycięsko. Każdorazowe zamknięcie granic przynosiło wielkie straty 
kupcom wrocławskim, lo też ubiegali się przy pomocy różnych inler- 
wencyj u króla Zygmunta o jej otwarcie, jednak bezskutecznie. Na 
dłuższy czas stało się to dopiero w r. 1530 po zupełnem uśmierzeniu 
Wrocławian. Handel polski podczas (ej wojny gospodarczej straty 
swoje powetował, hądżto przez założenie jarmarków w miastach w po
bliżu granicy położonych, bądżto przez nawiązanie bezpośrednich sto
sunków handlowych z Niemcami bez pośrednictwa kupców śląskich.

J .  B .

W o d z i ń s k i  A l f o n s  M.: Gdańsk za czasów Stanisława 
Leszczyńskiego (1704 -  1709, 1733— 1734). Kraków 1929, sir. 
158. (Prace Krak. Oddz. Pol, Tow. Hist. Nr. 6 ).

W  pracy tej autor zajął się stosunkami polsko - gdańskiemi 
w okresie najsilniejszego uwydatnienia się łączności polsko - gdańskiej 
lak w życiu polityczenm jak i gospodarczem. Omawia jednak tylko 
stronę polityczną tych stosunków, zajmując się sprawami gospodar 
czerni tylko przygodnie przy opisie położenia miasta w danym okresie.

R .  W .



1) 7 i a iii i :i ii k a M a r ja  Dr.: Aleksy Husarzewski kom i 
w n  generalny Stanisława Augusta w Gdańsku, tłocznik Gdański. 
I. II i JJI. Gdańsk 1 ‘128 — 1929 str. 3 — 80.

W ciekawej, na źródłach rękopiśmiennych opartej, tiioifnil'ji Hii- 
sarzewskiego, daje autorka dzieje niezależnego miasta (idańskn w la
lach 1704 1782. w walce z zaborczemi atakami króla pruskiego
Fryderyka II na wolność miasta. K. J. HI.

S i e h e n e i c li e n A l f r e d :  Udział Gdańsku w handlu za
granicznym Polski. Kocznik Gdański, t. II i III. Gdańsk 1928 — 
1929 sir. 81 — 112.

Autor /.ostawia obrót towarowy w porcie gdańskim w lalach przed
wojennych z obecnym, zastanawia się nad /minmt struktury tegoż 
obrotu towarowego, stwierdza jego wzrost dziewięciokrotny w cii|gu 
lal KIJU — t!>28 i przychodzi do wniosku, że port gdański rozwija się 
pomyślnie i posiada dalsze widoki rozwoju Udział portu gdańskiego 
w polskim handlu zagranicznym wynosił w r. 1*122 7.4"/„. w roku
zaś 1928 — 3:i,7"/0 obrotu ogólnego. A’ . J. III.

S ( r u s h u r g c r H e n r y k :  Gdańsk, jako |Hirt polski.
Sprawy obce. Warszawa 1930. I. I. sir. 72G—  737.

Stosunki wymienne Polski przez graniec lądowe możliwe sę tylko 
z Niemcami, zatem dostęp do morza konieczny w interesie niezależności 
-ekonomicznej Polski. Autor twierdzi, że związek Gdańska z Polskę po
trzebny jest dla obu stron. Po wojnie wzmógł się znacznie ruch towa
rowy Gdańska, który obecnie stal się po Sztokholmie i Kopenhadze 
trzecim porlcm Bałtyku 7'. L .

R y c h l i  ńs k i  S t a n i s ł a w - :  Handel zagraniczny Kró
lestwa Polskiego w I. 1831 — 50. Ekonomista r. 29. t. 2 . Wars/.awa 
1929. str. f»7 — 102.

Praca ta jest oparta na malerjałaeh archiwalnych iSprawozdania 
Komisji Rządowej spraw wewnętrznych i duchownych i i licznych opra- 
-cowaniarh 'Radziszewskiego. Rodeckiego, Jaużułła i w. i.l. Rosja za
częła w łych lalach trac ić znaczenie jako dostawca surowców i fabry
katów przemysłowych ale zdołała zachować swe stanowisko jako 
dostawca ziemiopłodów i produktów spożycia wyższego gatunku. Naj
ważniejszym przedmiotem wywozu do Rosji było sukno i82"/„ wywozili, 
co jednak polem spadu I42"/J na skutek podnoszenia stawek celnych 
i stopniowego zamykania tranzytu sukna polskiego do Gliin. przy zastę
powaniu go suknem rosyjskiem. Prusy zajmuję w handlu Królestwa 
pierwsze miejsee jako importer i eksporter, przy slale powiększających 
się rozmiarach handlu i regulacji stosunków wymiennych. Import 
z Prus, lo surowce przemysłowe, owoce, Irunki, eksport do Prus pro
dukty rolne i leśne. Handel z Auslrję i Rzpllę Krakowską jest mało



-ważny. W red n e  podaje aulor bilans liumllu zagranicznego Królestwa 
w I. 1831 — 50. oraz zaznacza, że okres łych lal jesl okresem, w któ
rym Królestwo siara się usilnie o odzyskanie wewnętrznej równo
wagi gospodarczej. Zniszczone przez wojny z obdtużonem rolnictwem 
Królestwo osi:|gn w lycli lalach duże sukcesy lak w poprawieniu 
stanu rolnictwa, jak i w dziedzinie uprzemysłowienia kraju —  bilans 
handlowy slale się poprawia (wywóz 60.65 —  86°/u przywozu) w roku 
1840 jesl nawel dodatni. W  r. 1850 zniesiono granicę celną na Bugu. 
a Polska dostaje jednolita taryfę celną z Hosją, co przestaje hamować 
ekspanzję 'tolskiego przemysłu na Wschód, lecz niskie taryfy kolejowe 
na zboże rosyjskie zabijają rolnictwo i Królestwo znów traci równo
wagę w dziedzinie gospodarczej, którą zdołało bodaj w części osiągnąć 
w latach 1831 -5 0 . /. G.

R i n g  ma n A l e k s a n d e r :  Polsko-niemieckie stosunki
gospodarcze na Ile wojny celnej. Warszawa 1921). słr. 123.

Autor szkicuje w I rozdziale przedwojenne stosunki gospodarcze 
polsko-niemieckie, w II zaś okres wojenny i powojenny do rozpoczęcia 
rokowań handlowych Po pizcdslawieniu rokowań handlowych z 1925 
roku (w rozdz. U li omawia autor skutki wojny celnej, I. j. wpływ jej 
na wywóz płodów rolnych, artykułów hodowli zwierzęcej, drzewa, 
węgla, produktów naftowych, żelaza i stali z Polski do Niemiec, (rozdz. 
IV —  VIII, >rnz wpływ na niemiecki przywóz do Polski (rozdz. VIIII. 
W  końcowych rozdziałach IIX - XI są zobrazowane ogólno - gospo
darcze skutki wojny celnej i widoki zawarcia traktatu w przyszłości.

S t , H.

Stosunki gospodarcze polsko -niemieckie. Sprawy obce. War
szawa 192(1 I. 1, sir. 33— 51.

Artykui przedstawia dzieje rokowań między rządem |M)lskim a nie
mieckim w sprawie uregulowaniu stosunków handlowych między obu 
państwami. Omawia negocjacje prowadzone ud rzasu konferencji ber
lińskiej z r. 1925 aż do umowy z stycznia 1929 i niemieckich cel agrar
nych I. r. Autor uważa, że Polsce nie opłaci się traktat bez zapewnienia 
możności rozwoju własnego eksportu do Niemiec. T. L.

R z e p e c k i  B.: Zatarg gospodarczy polsko - niemiecki. W ar
szawa 1930. sir. 8  nlh. +  196.

Aulor kreśli genezę i przebieg wojny celnej polsko - niemieckiej, 
zapoczątkowanej w- 1925 r. i trwającej do dziś dnia, następnie rozpa
truje wpływ wojny na całokształt życia gospodarczego Polski, a więc 
na handel zagraniczny i na rozwój poszczególnych gałęzi wytwórczości, 
związanych silniej czy słabiej z rynkiem niemieckim. W  końcu przed
stawia doniosły wpływ wojny celnej na unifikację życia gospodarczego 
Polski. Zagadnienie jest potraktowane yvszechslronnie, a wszelkie w y
wody są poparte bardzo bogatym nuilerjałeni cyfrowym, oraz łatwo 
orjenlującemi czytelnika diagramami. S t . H.



R i n g m a n  A l e k s a n d e r :  Stan gospodarczy Rosji So
wieckiej. Warszawa 1930 sir. 196.

Praca dotyczy stosunków współczesnych, zawiera sporo informacyj 
z czasów powojennych, głównie z lat ostatnich. Na uwagę historyka 
zasługuje ustęp o rozwoju polsko ■ rosyjskich stosunków handlowych 
(str. 152 — 169) w czasokresie 1924 —  1929, poprzedzony królkq cha
rakterystykę przedwojennych stosunków hundlowych polsko • rosyj
skich. St. H.

O ł d z i e j e w s k i  K a z i m i e r z :  Wystawy Powszechne.
Poznań 1928 sir. XV 222 +  VIII tablic.

Powyższa książka powstała w związku z. przygotowaniami do Po
wszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r. Źródłem dla oprą 
cowaiiiu, odnośnie do wystaw obcych i zagadnień wystawowych jest 
literatura zagraniczna, zaś odnośnie do wystaw na ziemiach polskich 
głównie czasopiśmiennictwo polskie.

Praca jest podzielona na dwie części: 1. zarys hislorji wystaw 
(str. I — 119' i 2. zagadnienia wystawowe (str. 121 — 2221. Wrzęści 
historycznej daje autor przegląd wszystkich wystaw obcych, u następnie 
polskich. Traktuje osobno wystawy obce: krajowe i międzynarodowe, 
sięgając od ich prototypów z czasów st irożylności aż do chwili ostatniej 
I. j. 1929 roku. Znacznie obszerniej omawia wystawy polskie. Okres 
przedniepodległościowy (wiek 19 do 1914 r.) przedstawia autor poszcze- 
gólnemi b. zaborami, szkicując przy końcu organizację, charakter i cele 
wystaw polskich każdego zaboru, oraz slosunek do nich rządów zabor
czych. Okres Niepodległości (1919—  1929) zajmuje w stosunku do po
przedniego mniej miejsca, jednakowoż każda z poszczególnych wysław 
znalazła znacznie szersze i dokładniejsze omówienie, niż wystawy po- 
rozbiorowe. Przy końcu odnośnych rozdziałów są dane lahelaryczne 
zestawienia wystaw, eo niezmiernie usprawnia orjenlację.

Część druga pracy jest ujęta w rozdziały: a) o organizacji i poło
żeniu prawnem wysław, b) o oddziaływaniu wystaw na stosunki spo
łeczne (str. 174 — 22?*. Żywo interesujący dla historyka społeczno-go
spodarczego jesl oslatni z wymienionych rozdziałów, albowiem opiera 
się na malcrjale historyczno - gospodarczym. Aulor rzuca swe rozwa
żania na szerokie Iło stosunków socjalnych i gospodarczych, popie
rając wnioski bogatym malerjalein statystycznym. Omawia zna
czenie gospodarcze wystaw, wpływ ich na dochody społeczne, nu życie 
miasta wystawowego, nu stosunki socjalno - zarobkowe. l)o najważniej
szych wniosków lej części pracy należy stwierdzenie niebezpieczeństwa 
gospodarczego, grożącego ze strony wystaw międzynarodowych krajom 
młodym pod względem wytwórczości, zaś dodatniego oddziaływunia na 
rozwój gospodarczy takich krajów wysław krajowych. Wystawy po
wodują wzrost dochodów z podatków pośrednich, podnoszą dochodo
wość koleji, aktywizują budżet państwowy, bilans handlowy Iz w y
jątkiem wystaw międzynarodowych), ożywiają handel wewnętrzny.



W  mieście wystawowem wpływają na wzrósł obrotów handlowych 
wzrósł cen, płac, lecz niejednokrotnie wywołują bezrobocie po ukoń
czeniu przygotowawczych prac wystawowych. W  zakończeniu książki 
przedstawia autor głosy krytyki wystaw, sam zajmując stanowisko 
przychylne wystawom. Pracą uzupełnia 8 tablic z ilustracjami gmachów 
wystaw zagranicznych i polskich.

Omawiana książka jest pierwszem w naszej literaturze naukowej 
opracowaniem tego tematu. Udostępnia ona czytelnikowi naszemu .hi- 
storję wystaw zagranicznych, zaś odnośnie do historji wystaw polskich 
jest pierwszą syntezą w tej dziedzinie, opartą na surowych malerja- 
łach źródłowych. Stąd w literaturze dziejów społecznych i gospodar
czych Polski 19 i 20 wieku zajmuje poczesne miejsce. St. H.

W a c h o w i a k  S t a n i s ł a w :  Powszechna wystawa kra
jowa i jej znaczenie. Sprawy obce. Warszawa 1930. t. 1, str. 201 
do 282.

Po wstępie o wystawach i ich znaczeniu dla gospodarstwa państwa 
nowoczesnego, przedstawia autor P. W. K., przygotowanie jej, organi
zację i koszty, stwierdza, iż była wysiłkiem olbrzymim, ale zalo przed
stawiła dobitnie dorobek Polski w pierwszem dziesięcioleciu niepodle
głości. Rekordami wystawy są: zupełna gotowość Jej w dniu otwarcia, 
nadzwyczajna krótkość prac przygotowawczych, uniknięcie ruiny finan
sowej, oraz wielkie zainteresowanie zagranicy. Na końcu bibljografja 
druków najważniejszych, poświęconych P. W. K. T. L.

K r o n i k a  o p o l s k i e m  m o r z u .  Dzieje walk, zwy
cięstw i pracy. Nakl. Tyg. , Polska Gospodarcza“ . Warszawa 1930, 
str. 448 +  78.

Jest to praca zbiorowa, składająca sie z 47 artykułów, wydana 
z okozji 10-lecia polskiego dostępu do morza. Ujmuje zagadnienia 
morskie Polski z punktu widzenin współczesno - gospodarczego. W ięk
szość przeto prnc jest poświęcona sprawom (loty wojennej i handlowej, 
portom Gdyni i Gdańska, ich rozwojowi i urządzeniom, handlowi mor
skiemu i jego poszczególnym gałęziom, traktatom, ustawodawstwu i or
ganizacji władz morskich. Ta grupa artykułów jest poprzedzona kilku
nastu rozprawkami, tyczącemi się historji, elnografji, kultury, sztuki, 
religji i geografji wybrzeża polskiego, a zakończona paroma artykułami 
o antypolskiej propagandzie „korytarzowej", o naukowej obronie do
stępu do morza, wreszcie wyczerpującą bibljografję morską (Dr. SI 
Wierczyńskiego).

Na uwagę historyka zasługują głównia początkowe artykuły histo
ryczne, jakkolwiek i we wszystkich innych można znaleść poruszone 
momenty historyczne, obfite zwłaszcza dla czasów powojennych.

Min. E, Kwiatkowski w programowym artykule „Trzymajmy się 
się morza" (sir. 9 — 2‘.>) wskazuje na brak skutecznego zainteresowania

20Roaniki ipol. I pap, I.



sit; morzem w dziejach Polski i straty stąd pochodzące, następnie przed
stawia rezultaty 10-letniej działalności Polski Niepodległej nad morzem.

Prof. M. Siedlecki kreśli wpływ morza na psychikę narodową, 
kształcący hart woli, siłę ducha i polot myśli.

Prof. K. Tymieniecki omawia „dzieje walk o dostęp do morza*' 
(str. 31 — 44), ujmując je w ó okresów. Pierwszy, sięgający końca X II 
wieku, to okres liaudlu morskiego, połączonego z korsarstwem, pro
wadzonego pizez ludność wybrzeża, wówczas wyłącznie jeszcze sło
wiańską. W  okresie drugim —  handlu tranzytowego (w. X III i XIV) 
rozszerza się kupiectwo niemieckie na wybrzeżu Ballyckiem, w trzecim 
|w. XV —  XVIII) rozwija się handel wywozowy, głównie drzewa i zboża, 
jednak przv pośrednictwie kupca niemieckiego, mimo, że wybrzeże zo
staje połączone z Polską. Z upadkiem Rzeczypospolitej wchodzimy 
w okres trwający cały czas niewoli, w którym wybrzeże staje się po
mostem gospodarczym między Niemcami a Prusami Wschodniemi. 
Powrót wybrzeża w skład ziem Polski Odrodzonej (1920) rozpoczyna 
okres piąty, w którym Polska buduje własny port. a kupiec polski po
jawia się znowu na wybrzeżu po wielowiekowej nieobecności.

Dr. Al. Czolowski zamyka grupę historyczną artykułów swą roz
prawką o dawnem żeglarstwie polskiem (str. 45 —  54). Jest ona zwię- 
zlem streszczeniem pracy tegoż autora, wydanej w 1922 r. p. t.: Mary
narka w Polsce".

Całość księgi jest wydana bardzo starannie i ozdobnie, zawiera 
liczne zdjęcia i ilustracje, .lako dodatek dołączono „Opisy przedsię
biorstw i instyliieyj", które obok treści ekonomicznej, posiadają spora
dycznie i matcrjal historyczny. St. H.

O b r o n a  P o m o r z a .  Praca zbiorowa pod redakcją Jó
zefa Borowika. Toruń 1930. str. XV -(-236. (Pamiętnik Instytutu 
Bałtyckiego, Ser ja: Dominium maris, zesz. 2).

Książka zawiera referaty wygłoszone w Toruniu w dniu 7 — 11 
stycznia 1930 r. na „Kursie Akademickim o Pomorzu dla publicystów 
i dzienikarzy", zorganizowanym przez Instytut Bałtycki. Na treść dzieła 
składają się następujące artykuły: E. Kwiatkowski —  Powrót Polski 
mul Hnltyk: T. Nosowicz — Problem polskiego portu morskiego; Cz. 
Klamer —  Rola inicjatywy prywatnej w rozbudowie Gdyni; P. Hil- 
clien — Źródła rozwoju portów polskich; A. Siebeneichen —  Konku
rencja portów bałtyckich: M. Turski — Handel zamorski, jego islola 
i znaczenie dla Polski; SI. Wartalski — Niezbędne warunki rozwoju 
handlu w Gdyni; H. Bagiński — Gospodarcze podstawy polskiego han
dlu zamorskiego; J. Rummel -  Polska flota handlowa; M. Siedlecki — 
Niewyzyskane walory morza-. K. Esden - Tcmpski —  Ekspansja gospo
darcza a obrona rolnictwa na Pomorzu; SI. Cetichowski —  O doraźny 
program Pomorza.

Wymienione artykuły, wyszły z pod pióra najwybitniejszych na 
szych fachowców i działaczy na polu spraw morskich, dotyczą głównie 
teraźniejszego ich stanu i tworzą w swej całości zarys programu poi-



skicj polityki morskiej Sij one rennemi przyczynkami od poznania 
11-letnich dziejów Polski Odrodzonej, leni cenniejszemi, że dotyczą 
dziedziny życia gospodarczego coraz to bardziej ważkiej pod względem 
gospodarczym, a także i politycznym. Gdzieniegdzie spotyka się dy
gresje w dalszą przeszłość, najbardziej godne zaznaczenia w artykule 
E. Kwiatkowskiego i M Turskiego. Pierwszy autor przedstawia histo
ryczny stosunek Polski do morza (str. 1 —  20), drugi kreśli historyczny 
szkic handlu zamorskiego (str. 87 —  92).

Książka stanie się niezawodnie bardzo pożyteczną w ręku nauczy
ciela historji i nauki o Polsce Współczesnej, dając możność grun
townego zaznajomienia się z zagadnieniami, o których dziś często 
winna być inowa w szkole St. H.

P r z e c i w  p r o p a g a n d z i e  k o r y t a r z o w e j :  Praca
zbiorowa pod redakcją Józefa Borowika. Toruń 1930, str. 163. 
(Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego, Serja: Balticum zcsz. 3).

Praca składa sic /. 8 artykułów. W  artykule wstępnym H. Strns 
burger charakteryzuje rolę nauki, polityki i prasy w współpracy nad 
odparciem ,<retens\j niemieckich do Pomorza.

Artykuł drugi zawiera rozprawkę pro). .1. Koslrzewskiego: Pra
dzieje Pomorza a kontrowersje polsko-niemieckie (sir. f> -241. Autor 
przedstawiając epokami pradzieje Pomorza, zbija twierdzenia badaczy 
niemieckich, a głównie Kossinny i La Baume'a, jakoby ten kraj na
leżał do praojczyzny Germanów. Kultura „łużycka" jest słowiańską, 
względnie ballosłowiańską, pobyt ludów germańskich na Pomorzu ogra
nicza się do inwazji Golów skandynawskich w okresie rzymskim, któ
rzy dobrowolnie opuścili ziemie Polski, wyruszając w kierunku Morza 
Czarnego. Związki Pomorza z południem i wschodem są znacznie sil
niejsze, niż, jak twieidzą Niemcy, z północą i zachodem.

W  artykule p. I. Związek etnograficzny Pomorza z Polską (str. 
25 —  33) udowadnia prof. A Fischer, że charakter etnograficzny lej 
ziemi jest bardzo zbliżony do reszty Polski. Dowód swój opiera na 
najhardziej charakterystycznych Taktach z dziedziny kultury ma- 
terjalnej.

Prof. M. Rudnicki w artykule p. I. Argumenty etniczno - językowe 
w sporach o Pomorze (str. 35 —  62) szkicuje dziejowy postęp germani
zacji Lechitów, posługującej się celową polityką etniczno - językową 
Niemiec, walką gospodarczą i kościołem. Ciekawe spostrzeżenia czyni 
autor odnośnie do zupełnego braku w Polsce przedrozbiorowej polityki 
etńieżno - językowej,‘przyczyn i skutków tego.

Pozostałe .artykuły dotyczą teraźniejszości. K. Smogorzewski przed
stawia —  Propagandę „korytarzową" zagranicą; E. Ruecker - Stan 
prasy w Prusach Wschodnich i na Pomorzu; E. Ruecker i T. Marski —  
Instytuty naukowe w Niemczech na służbie propagandy; T. Bierow- 
ski —  Potrzebę stałej służby informacyjno • prasowej o Pomorzu. 
W  dodatku dołączono spis niemieckich czasopism politycznych Prus 
Wschodnich i spis czasopism niemieckich woj. Pomorskiego. St. H.



S i e b e n e i c h e n  A i S t r a s b u r g  er H.: Spór o Gdy 
ntę. Toruń 1930, sir. V III 4 179. (Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego. 
Seija: Doiiiiniui-i muris, resz. 3).

Praca omawia szczegółowo przebieg „sporu o Gdynię", wywoła
nego wystąpieniem w dniu 9 maja 1930 r. Senatu W. M. Gdańsku do 
Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku ze skargą przeciw 
budowie i eksploatacji przez Polskę portu w Gdyni, a zarazem z Żą
daniem uznania tezy, Ze portowi Gdańskiemu przysługuje monopol 
w dziedzinie polskiego obrotu zamorskiego. Opis pizebiegu sporu, 
poparty jesl kompletnym materjalem źródłowym. Szczególną wartość 
dla historji pospodarczej posiadają dwa memorjaly gospodarcze, dołą
czone do not Rządu Polskiego. Opisują one obszernie stan portu gdań
skiego przed wojną, rozwój jego, jakoteż rozwój gospodarczy Wolitego 
Miasta Gdańska w lalach 1919— 1930, oraz charakteryzują polską 
politykę gospodarczą, w szczególności morską, owych czasów. St. H.

P o l a ń s k i  St :  Transport towarów na kolejach Rzeczypo
spolitej Polskiej w r. 1922 i 1928, z mapą. Czasopismo geogra
ficzne, t. 7. Lwów 1929 sit. 218 —  227.

Praca la polega na omówieniu mapy, przedstawiającej porów
nawczo intenzywność transportu kolejowego z r. 1922 i 1928, oraz na 
wyciągnięciu z łych zestawień wniosków. Za podstawę źródłową służył 
materjal statystyczny dla r. 1922 i 1928 uzyskany w Wydziale Eksplo
atacyjnym Min. Komunikacji w Warszawie.

Autor objaśnia braki i niedomagania, jakie wykazywał materjal, 
oraz wynikające stąd niedokładności i nieścisłości graficznego przed
stawienia.

Ze sposobem obliczeń i kartograficznego przedstawienia materjatu 
zaznajamia nas szczegółowo autor. M. H.

W i s c h n i t z c r  M a r k :  Die Stellung der Brodyer Juden
im inlcrnalionalen Handel in der zweilen Halfte des XVIII Jahr- 
hunderts. Fcstschrift zu Simon Dubnows sicbziegstem Geburls- 
lag Berlin 1930, sir 113 -123.

Artykuł len zamieszczony w księdze jubileuszowej ku uczczeniu 
znakomitego historyka żydowskiego w swych skromnych rozmiarach 
stara się podać najważniejsze etapy dziejów handlu brodów, w któ
rym kupiedwo żydowskie odegrało rolę dominującą. Oparł się tytko 
na literaturze i źródłach drukowanych, pomijając inalerjal archiwalny. 
Stara się więc autor wypowiedzieć pogląd na dzieje handlu Brodów, 
którego Harącz nie podał, a który Grossman potraktował ubocznie. 
Dane, zawarte w pracy Grossmana, uzupełnił autor z pamiętnika Hera 
z Bolechowa, wydanego przez siebie w języku hebrajskim i angielskim, 
dalami użyczonemi przez p. Natana Gelbera, przygotowującego mono-



grafję o Żydach brodzkich i opracowaniami duwniejszemi, nie uwzględ- 
nionemi przez Grossmana i lemi, które wyszły po roku 1914.

Nowe przyczynki do dziejów Brodów przedstawiają się następu
jąco: początek dominującej roli kupiectwa żydowskiego w handlu 
hrodzkim datuje się od r. 1742, kiedy pożar miasta położył kres prze
wadze kuprów ormiańskich Za Berem z Bolechowa mówi autor, że 
odbudowa miasta dokonała się przy wydatnej pomocy Józefa Potoc
kiego właściciela Brodów, który kupcom żydowskim udzielił pożyczki 
w wysokości miljona złotych. Za tymże pamiętnikarzem podaje kilka 
nowych szczegółów, dotyczących stosunków z Berdyczowem. Z danych 
artykułu Brawera w „Haschiloach" z r. 1910 (znanych jednak już 
z pracy Bałłabana „Historja Żydów w Galicji", sir. 92), dowiadujemy 
się, że kiedy ces. Józef w r. 1773 przedsięwziął kroki, mające na celu 
poprzeć osiedlanie się kupców chrześcijańskich, a osłabić znaczenie 
kupców żydowskich, wtedy Potoccy znów udzielili tym ostatnim swego 
poparcia. Podkreślamy w tern miejscu dane o powyższej działalności 
Potockich, albowiem -- na co autor uwagi nie zwrócił - -  potwierdzając 
lezę Krnllera o zasługach tejże rodziny dla rozwoju miasta dowodzą, 
że nie ma racji Barąc/, (sir. 120, n. 169), jeśli stara się obalić to zdanie, 
powołując się li tylko na spór Potockich z Brodami o propinację.

Wreszcie zamieszcza autor kilka dat odnośnie do udziału kupców 
hrodzkich w largach lipskich w latach 1728— 1782, wedle dzieł Hes- 
sego, Markgrafa i Freudenlhala, kreśli opinję kupców lipskich i w ro
cławskich o upadku handlu Brodów skutkiem patentu z r. 1784, oraz 
wymienia za Gelberem ważniejsze firmy żydowskie. Zresztą opiera się 
na pracy Grossmana, zajmującej się tern zagadnieniem w związku 
z polityką handlową Austrji w stosunku do Galicji.

Opiera się artykuł na danych luźnych i fragmentarycznych, przy- 
czem przeważają wśród nich momenty handlowo - polityczne. Wchodzą 
tu w grę niewątpliwie opinje osób wybitnych, znających ówczesne 
życie gospodarcze, ale naświetlone subjektywnymi poglądami i operu
jące danemi ogólnikowemi. Dlatego należało się więcej uwagi zwrócić 
na dane statystyczne Są one coprawda nieliczne i niekompletne, ale 
nie wszystkie te, które są znane w literaturze, zostały uwzględnione 
przez autora. Następnie zbyt mało zwrócono uwagi na współczesne 
opisy handlu Brodów, zawarte u Edera i Krattera. Autor rozumie 
oczywiście dobrze zagadnienia gospodarcze i porusza momenty z niemi 
związane, ule problemów polityki handlowej i statystyki handlu nie 
uwzględnia nnlcżyeic.

1 tak —  gdy mowa o handlu Brodów z Wrocławiem i Frankfurtem
n. O., autor ogranicza się do stwierdzenia analogji ze stosunkami mię
dzy Śląskiem a Małopolską, gdy znajdujemy dane dokładniejsze u Krat
tera i Grossmana. Kratter wymienia produkty galicyjskie, idące z Bro
dów do Wrocławiu i Niemiec, oraz wspomina o towarach, przychodzą
cych z Frankfurtu, Lipska i Wrocławia. Pominął następnie ciekawe 
dane statystyczne z r. 1786, 'zamieszczone przez Grossmana na str.421), 
z których okazuje się, że Brody skupiły znaczną część tranzyta, prowa-



dzonego w stosunkach z Polski| i prowadziły poważny tranzyt z Trie
stem i Włochami. Towary, id:|ce do Triestu i Włoch, wymieniają Eder 
i Kralter, wreszcie ten ostatni mówi o stosunkach z krajami tureckiemi 
i rosyjskiemi. Zasiąg terylorjalny handlu Brodów przedstawia się zatem 
szerzej, niż widzimy to u autora. Wreszcie nie zastanawia się autor 
nad znaczeniem poszczególnych grup towarów.

O przywileju wolno - handlowym mówi autor tyle, co Grossnian, 
u więc określa trafnie wzajemny stosunek patentów z r. 1773 i 1779, 
natomiast za tymże autorem nie zwraca uwagi na rozporządzenia z roku 
1785 i 1787, które to akty oba, a zwłaszcza ostatni, przystosowują 
brzmienie przywileju do przepisów taryfy z r. 1784, przesiąkniętej 
duchem nowowprowadzonego systemu prohibicyjnego. Jeśli w ocenie 
skutków tegoż przywileju powołuje się autor chętnie na sprawozdania 
Edera, Ugarlego, Bujakowskiego i Kuczery dla wyłączenia celnego 
korzystne, nie powinien zapominać, że bilet odręczny ces. Józefa z roku 
1781 dowodzi, że ustanowienie wolnego okręgu celnego nie dopisało 
w zupełności oczekiwaniom. Krytyki Schónauera z r. 1784 nie można 
traktować tylko jako występu antysemickiego, gdyż ona uwzględnia 
przedewszystkiem interesy handlu krajowego i finansów.

Wreszcie z dzieła Krattera, drukowanego w r. 1786 w Lipsku 
i zgodnego w ocenie ogólnej handlu brodzkiego z opinją depulacji han
dlowej lipskiej z r. 1784, na którą autor się powołuje, mógłby się 
autor przekonać, że samo uchylenie działania taryfy z r. 1784 na wolny 
okręg celny brodzki nie mogło dostatecznie zneutralizować skutków 
ograniczeń i zakazów nowej polityki celnej. Jeśli autor kończy na roku 
1784, nie może dać zupełnego obrazu handlu Brodów w drugiej połowie 
w. XVIII, albowiem nie uwzględnia lat wojennych z końca w. X V III 
i przejścia terenów, leżących na wschód od Brodów, pod panowanie 
Rosji, która stosując ostry kurs prohibicyjny od r. 1796, handlowi 
Brodów wyrządziła poważne szkody.

Artykuł posiada znaczenie o tyle, o ile idzie o samo podkreślenie 
roli żydów brodzkich w tranzycie międzynarodowym, ale z punktu wi
dzenia historji gospodarczej budzi niemałe zastrzeżenia.

T a d e u s z  L u tm a n .

H a n d e l  P o m o r s k i .  W  dziesięciolecie Związku Towarzystw 
Kupieckich na Pomorzu 1919— 1929. Praca zbiorowa pod red. Leona 
Sobocińskiego Grudziądz 1929, sir. 160 +  144 nlb.

O 1 s z e w i c z W a c ł a w :  Śląsk i Bałtyk. Roczniki Towarzy
stwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. 1. Katowice 1929, sir. 110—  124.

P o r t  g d a ń s k i .  Opracowała Rada Portu i Dróg Wodnych 
w Gdańsku. Wyd. Tyg. Przemysł i Handel. Warszawa 1929, sir. 80 +  
40 +  5 labl.

R i l i g m a n  A l e k s a n d e r :  Pięciolecie rokowań handlowych
z Niemcami. Ekonomista, r 30. Warszawa 1930, t. 1, sir. 104—  120.



T o m a n e k  K r.: Handel towarowy i pieniężny oraz jego orga
nizacja. Lwów —  Warszawa 1930. Podręcznik dla szkól handlowych 
i zawodowych, sir. 276.

T y m i e n i e c k i  K a z i m i e r z :  Znaczenie Pomorza w dzie
jach Polski. Str. 11. (Zakł. Graf. „Bibljoteka Polska" w Bydgoszczy.

U z d o w s k i  J.: Handel zagraniczny Rzpltej Polskiej wytworami 
rolnemi, oraz jego kierunki w pięcioleciu gospodarczem 1924/5 —1928/9. 
z przedmowę J. Gościckiego. Warszawa 1930.

Z a r y s  d z i e j ó w  p o c z t y  w P o l s c e  i t a r y f a  
p o c z t o w a .  Nakładem Poczt i Tel. w Poznaniu. Poznań 1929, str. 27.

VIII. Pieniądz, ceny, kredyt I skarbowotf.

L e w i ń s k i  S t a n i s ł a w  J a n :  Powstanie pieniądza.
Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, r. 10 Poznań 1930. 
str. 216— 228.

Za główną przyczynę wprowadzenia gospodarki pieniężnej uważa 
autor zwiększającą się wraz z rozwojem gospodarczym narodów od
ległość terytorjów, między któremi odbywała się wymiana towarów. Te- 
orję tę potwierdza zresztą obserwacja dziejów poszczególnych państw, 
w których pojawienie się pieniądza nastąpiło z równoczesnem zwiększe
niem się odległości miejscowości, między któremi dokonywano tranz- 
akcyj handlowych. Związek ten przyczynowy zauważył już jeden 
z pierwszych teoretyków monetarnych średniowiecza J. Buridan, 
który głosi, że najważniejszą przyczyną wprowadzenia gospodarki pie- /
niężnej jest „distantio locorum, ubi sunt commutandae res".

Cztery wykresy umieszczone w artykule ułatwiają orjentację 
w przeprowadzonym przez autora dowodzie na powyższą kwestję.

KI. S.

F r y d e  M i e c z y s ł a w :  Z badań nad dziejami kredylu
publicznego w średniowieczu. Odbitka z ,,Ekonomisty", t. 3. 1929.
Warszawa 1929, str. 19 -+ 1 nlb.

Mamy w tym artykule przegląd ważniejszych poczynań papieży 
w zakresie gospodarki skarbowej na podstawie literatury, głównie nie
mieckiej.

Po omówieniu źródeł dochodów skarbu Kurji papieskiej, rozdziału 
kasy Kurji od prywatnego skarbu papieskiego, tudzież po wykazaniu, 
że w czasach od X II — XIV w. deficyty w papieskiej gospodarce skar
bowej były częstem zjawiskiem, autor bliżej zastanawia się nad for
mami pożyczek papieskich. Dochodzi do stwierdzenia, że w charakterze 
dłużnika występuje zawsze Kościół juko „universitas“ , a jako jej uoso
bienie prawne Stolica apostolska t. j. papież. Wierzycielami kamery 
byli kupcy i firmy handlowe, często panowie świeccy i duchowni.
Papież miał naogół markę pewnego dłużnika. Kredyt papieski miał



zawsze podkład realny. Często była (o pożyczka na hipoteką Szkoda, 
że aulor rzecz niezmiernie interesującą potraktował raczej yr formie 
dyspozycji. S. I.

S i e m i c ń s k i  J.: Dział staropolski Ministerstwa Skarbu na 
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929, str. 6  nlb i 92.

Zarówno tytuł, juk i objaśnienia w tekście su powtórzone w języku 
francuskim ze względu na cet propagandowy wydawnictwa. Daje ono 
możność wyrobienia sobie poglądu na rodzaje i formy ksiąg rachun
kowych w różnych epokach skarbowości polskiej, od XIV w. do końca 
XIX w. i nabrania szacunku dla poziomu administracji skarbowej 
w Polsce.

Całość dzieli się na dwie części. Część I.: Rachunki skarbowe 
dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, podzielona jest na 19 tablic, obejmu
jących 66 stronic, w tern jedna tablica poświęcona jest skarbowości 
miejskiej, a druga wojewódzkiej. Część 11: Skarb w państwach pol
skich XIX w., zajmuje 22 stronic podzielonych na 5 tablic. Tutaj obok 
właściwych okazów skarbowości przedstawiono reprodukcje nie mo
gące uchodzić za okazy skarbowości, mianowicie: wykresy (sir. 69 -  
751, nazwy władz skarbowych (str. 78), okładki wydawnictw nauko
wych, (sir. 81 — 83) i wyobrażenie gmachu Min. skarbu (str. 84).

Mimo swego charakteru popularnego, wydawnictwo to byłoby dla 
niiuki pożyteczne, gdyby podano sygnatury archiwalne, stosunek w y
miarów repiodukcji do oryginałów, regesty dokumentów i daty. 
Byłoby także lepiej dla względów naukowych, gdyby było mniej repro
dukcji okładek, względnie gdyby obok okładek były reprodukowane 
karty rachunków tych samych tomów. Należałoby życzyć p. dyr. J. 
Siemieńskiemu, aby mu Ministerstwo Skarbu dało możność opraco
wania nowego, bardziej systematycznego, a przedewszyslkiem bardziej, 
odpowiadającego wymaganiom naukowym drugiego wydania lej ładnej 
publikacji. Fr. Bujak.

1 ' n g e h c u e r  M a r j a n :  Stosunki kredytowe w ziemi
przemyskiej w połowie XV wieku (z mapką). Przedmowę, za
wierającą życiorys autora, napisał prof. Pr. Bujak. Lwów 1929, 
sir VIII +  298. (Badaniu / dziejów społecznych i gospodarczych, 
zesz 6 ).

Aulor, dla którego najważniejszeni i prawie jedynem źródłem 
hyly zapiski, zawarte w X III tomie Aktów Grodzkich i Ziemskich, 
w swej żmudnej pracy doszedł do wyników nadzwyczaj ciekuwych. 
Wykazał tu, że w XV wieku na lerylorjum prawie wyłącznie rolniczem 
kredyt we wszystkich formach rozwijał się bardzo pomyślnie. Autor 
nie poprzestaje na opracowaniu samego kredytu i form, w jakich on 
występował —  z jednakową dokładnością i skrupulatnością stara się 
zbadać i wyjaśnić kwestje, które w jakikolwiek sposób łączą się z wła-



.ściwem zagadnieniem. Poważną zaletą pracy jest umiejętne zastoso
wanie metody statystycznej. Dzięki wprowadzeniu tablic statystycznych 
i wykresów, praca nietylko zyskuje na jasności, ale posiada takie duic 
znaczenie źródłowe dla badaczy, którzy chcieliby zająć się pokrewnemi 
zagadnieniami. M. W .

Z u b y k  R o m a n :  Gospodarka finansowa miasta Lwowa
w latach 1624 — 1635 Lwów 1930, str. IV +  496. (Badania z dzie
jów społecznych i gospodarczych, nr. 7).

Po Krakowie i Dieczu doczekał się Lwów opracowania finansów 
miejskich. Opiera się niniejsza praca na materjatach rękopiśmiennych, 
znajdujących się w Archiwum miejskiem we Lwowie. Ujmuje okres 
zaledwie lat dwunastu, to zaś pozwoliło autorowi na bardziej szczegó
łowe i bardziej wszechstronne opracowanie materjału. Poznanie źródeł 
dochodów, oraz potrzeb miejskich, przedstawienie wysokości wpływów 
i wydatków, oraz wyświetlenie jakości zarządu skarbowego, oto wy
tyczne, jakicmi kieruje się autor w przedstawieniu gospodarki finan
sowej Lwowa.

W  części pierwszej (str. 5 —  45) podaje autor ogólne wiadomości 
o Lwowie, organizacji jego gospodarki skarbowej, źródłach i metodzie 
ich opracowania. W  dalszych częściach przedstawia dochody i wydatki 
kasy: 1. samorządowej (47 — 338), 2. królewskiej (339 —  407), radziec
kiej (408 —  430) i ławniczej (431 —  439). Dochody dzieli na dochody 
z: I. majątku, 11. monopolów, 111. opłat. IV myt, V. podatków pośred
nich, VI. podatków bezpośrednich, VII. nadzwyczajnych źródeł i V III 
kredytu. W  wydatkach wyróżnia pięć głównych działów: 1. Admini
stracja wewnętrzna, 11. warownia, 111. sprawy zewnętrzne, IV. kredyt 
dawny, V'. kredyt bieżący. W  zakończeniu (str. 440—  452) przedstawia 
całokształt gospodarki miejskiej, ujmując wszystkie cztery kasy razem 
w cyfrach przeciętnych, oraz. podaje charakterystykę polityki i gospo
darki finansowej rady.

W  dodatku 1453 — 467)) podaje autor odpisy siedmiu bardziej 
charakterystycznych dokumentów.

Sumienne opracowanie statystyczne podnosi wartość pracy. Obok 
110 tablic statystycznych zawiera praca 10 wykresów, unaoczniających 
wyniki zebrane w zestawieniach statystycznych (str. 468— 477). 
Krótkie resumć w języku francuskim uprzystępnia wyniki badań ob
cym uczonym.

S. S.: Pieniądz międzynarodowy. Przegląd Współczesny, r. 9. 
t. 33. Kraków 1930, str. 72 —  84.

Artykuł swój poświęca autor koncepcji wprowadzenia waluty mię
dzynarodowej, sięgającej XVI wieku, a podniesionej z nową silą 
w wieku XIX. Potrzebę wprowadzenia pieniądza międzynarodowego 
widzi autor w obecnym wzroście wymian międzynarodowych, jakoleż



w uwzględnieniu kosztów i slrąl, wynikających przy przeraehowaiiiu 
pieniądza państwowego. Z przeszkód, na klóreby wykonanie pro
jektu napotkać mogło, wymienia autor tradycję pieniądza państwowego, 
trudności zaś gospodarczych nie przewiduje, przynajmniej takich, któ
rych nie możnaby było opanownć przy pomocy małych stosunkowo 
ofiar. Uwzględniając wyniki, jakie data łacińska unja monetarna, autor 
szuka rozwiązania w systemie monetarnym, uniezależnionym od kre
dytu lub sytuacji finansowej państwa. Praktycznie proponuje utwo
rzenie centrali międzynarodowej, z którejby każdy emisyjny bank na
rodowy, po złożeniu zapasu złota i dewiz, otrzymywał do dyspozycji od
powiednią ilość banknotów: pnszczanie ich w obieg byłoby obwarowane 
ustawą, a w razie potrzeby kontrolą. J. Sz.

G r o d e k  A n d r z e j :  P ierwszy Polski IJank Państwowy.
Kkonomisla. r. 29, W arszawa 1929, I. I., str. 31 — -12.

Artykuł oparty głównie na malerjale archiwalnym (Akty Sekre- 
larjatu Stanu Ks. Warsz., Rady Stanu i Ministrów, Akty Sekr. Jen. 
Kom.' Roz. Przych. Skarbu Dyrekcji Kontroli) ma na celu wykazanie, 
że właściwym pierwszym polskim bankiem państwowym był nie Bank 
polski, założony w r. 1828 przez Lubeckiego, lecz instytucja Kasy 
Wymiany, zwana Komisją Dyrekcji Biletów Kasowych Ks. Warszaw
skiego.

Powstanie jej łączy się z deficytem Ks. Warszawskiego, który miał 
być pokryły przez emisję papierowych znaków pieniężnych. Projekt 
biletów kasowych złożył saski radca stanu J. Manteuffel (emisja w wy
sokości */, przychodu skarbu, rezerwa J/is ubiegu złota). Dekret o bile
tach kasowych nosi dalę 1 XII. 1810. Fundusz wymiany uzyskano 
dopiero w czerwcu 1811 z pożyczki zagranicznej Maximum biletów 
w obiegu w r. 1812 wynosiło 489.744 lal. przy rezerwie 244.343 tal., 
likwidacja Kasy nastąpiła po nieudałej wyprawie na Moskwę w r. 1812.

/. G.

L e w i n  D.: Obieg pieniężny Królestwa Kongresowego. Rocz 
nik Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, 6 . 1929, sir. 
133— 192.

Autor w swej rozprawie zwrócił szczególną uwagę na zaburzenia 
w obiegu pieniężnym Królestwa w I. 1854 —  1866, podając dość szeroko 
ich przyczyny. W  okresie tym dal się bardzo dotkliwie odczuć brak 
bilonu, wskutek bowiem powstałego ugia na srebro, pieniądz papie
rowy wyparł z obiegu pełnowartościową walutę kruszcową. Przyczyną 
lego zjawiska było psucie się pieniądza w Rosji i zalew Królestwa 
rosyjskiemi biletami kredylowemi. Jako zasadnicze źródła do opraco
wania powyższego lematu posłużyły autorowi „Akta Rady Admini
stracyjnej i Komisji Przychodów Skarbu", w których mieszczą się 
także sprawozdania z obiegu pieniężnego w poszczególnych powiatach, 
składane przez naczelników powiatowych. .4. W.



T a y l o r  E d w a r d :  Polityka skarbowa i system podat
kow y Rzeczypospolitej Polskiej. Poznań, str. 1 —  368. (B ibljotcka 
W yższe j Szkoły Handlow ej w  Poznaniu).

Praca prof. Taylora wysuwa sit; na czoło podręczników skarbo- 
wości polskiej. W  części pierwszej (Polityka skarbowa, str. 1 —  148) 
przedstawia autor powstanie i rozwój polskiego systemu skarbowego 
(sir. 1— 54), czynniki kształtujące polski system skarbowy (sir. 55 — 
115) oraz dochody i wydatki skarbu polskiego do roku 1928/29 wraz 
z ich analizą (sir. 95—  148). Poznajemy w tej części trudności, jakie 
napotykano na drodze do stworzenia jednolitego systemu skarbowego, 
do których w pierwszym rzędzie należały znaczne różnice w ustawo
dawstwie sksrbowem poszczególnych zaborów, niski stan administracji 
skarbowej, inflacja, oraz radykalne prądy w społeczeństwie w pierw
szych lalach istnienia Państwa polskiego. Poznajemy pierwotny chaos, 
z którego wyłania się zwolna dzisiejszy system skarbowy, powstaje 
Ministerstwo Skarbu z coraz lepszą organizacją skarbową, zdrowa wa
luta i preliminarze budżetowe. W  len sposób, na tle ogólnych sto
sunków w okresie kształtowania się i rozwoju, ułatwia autor rozpo
znanie i wytłumaczenie wad i załel ohecnego systemu skarbowego 
Polski.

Po lakiem przygotowaniu i przedstawieniu całokształtu docitodów 
i wydatków skarbowych, przystępuje autor do szczegółowego omó
wienia systemu podatkowego Rzeczypospolitej Polskiej (Część II, str. 
95 — 340), oraz skarbowości samorządowej (sir 341 —  358), kończąc 
oceną systemu podatkowego i przeglądem literatury. Podatki dzieli na 
trzy zasadnicze grupy: I. Podatki od dochodu i majątku (sir. 180 —  274), 
II. Podatki od rzeczy (str. 275 —  324) i III. Podatki od obrotu prawnego 
(str. 325 —  340). W  pierwszej grupie wyróżnia podatek dochodowy, 
przychodowy, od przyrostu majątku i nadzwyczajny majątkowy. Do 
drugiej zalicza obok podatków od używania rzeczy i akcyz, także mo
nopole i cła. W  trzeciej omawia szereg opłat skarbowych. W  podobnym 
układzie przedstawia dochody związków komunalnych (gmin wiejskich, 
miast, powiatów i województw), traktując odrębnie województwo ślą
skie, posiadające szeroki samorząd. W  zakończeniu podnosi autor wady 
systemu podatkowego, streszcza zalecenia komisji doradców finanso
wych Kemmercra, oraz przedstawia projekty rządowe reform skar
bowych. R. Z.

B i e l a k  M i c h a ł :  Skarbowość polska na Śląsku w ubieg
łem dziesięcioleciu. Roczniki Tow arzystw a P rzy jació ł Nauk nu 
Śląsku. 1. Katowice 1929. str. 125— 161.

Opisana jest tu organizacja skarbowości na Śląsku w lalach 1918 
do 1928. Na końcu artykułu dodane są rozporządzenia jako załączniki. 
\

Z e in b r z u s k i S t o s ł a w  : Polityka celna Królestwa K on 
gresowego 1815 —  1830. Zbiór prac ekonom iczno-ro ln iczych .



Warszawa 1930, sir. 319 — 372. (Praco Zakładu polityki ekono
micznej, r. I., 1928/29).

Praca oparła tylko na literaturze i to jedynie na ważniejszych dzie
łach polskich, dotyczących przedmiotu, sięga wstecz w czasy Stanisła
wowskie i doprowadza rzecz do r. 1826, zwracając najwięcej uwagi na 
działalność I,ubeckiego. Nie jest to więc badanie źródłowe, ani leż nie 
zajmuje się praca określeniem swego stosunku do wyników lileralury 
Zajmuje się autor zestawieniem chronologicznem momentów, dotyczą 
cych polityki handlowej na Ile ówczesnych zagadnień politycznych 
i gospodarczych. Zebranie tych faktów jest pożyteczne dla nauki poli
tyki ekonomicznej, której służyć ma wymienione wydawnictwo, ale dla 
historji gospodarczej przynosi niewiele. Ocenia autor działalność Lu- 
beckiego bardzo dodatnio, podkreśla jego zasługi dla podniesienia po
ziomu gospodarczego Królestwa, zaznacza jednak, że działalność tę 
cechuje jednostronne popieranie przemysłu i zaniedbanie rolnictwa.

T . L .

B ru n  n e r  O ł ł o :  Die Finanzen der Stadl Wien von den
Anfangen his ins 16 .lahrhundcrt. —  Słudien aus dem Archiv der 
Siadł Wien. Band 1 —  2 Wien 1929, sir. XX +  462.

Niemiecka literatura naukowa z zakresu historji finansów miej
skich zyskała cenne dzieło o finansach średniowiecznego Wiednia. 
Praca oparta na materjałarh archiwalnych, w szczególności na księ
gach rachunkowych, oraz na drukowanych zbiorach praw, przywi
lejów i innych dokumentów. Pozalem korzysta autor z bogatej litera
tury do dziejów miasta i kraju a także z opracowań finansów innych 
miast niemieckich.

Poważne trudności w opracowaniu slalyslycznem sprawiły auto
rowi braki w księgach rachunkowych. Stosunkowo najlepiej przed
stawia się pod tym względem okres 1424— 1481. Brak i tu wprawdzie 
rachunków z 24 lal, jednakże rachunki zachowane z pozostałych 34 lat 
obejmują całość finansów miejskich. Rachunki, a raczej rejestry po
szczególnych osób, z kilku lal XIV w. nic nadają się do opracowania, 
późniejsze zaś (do 1540 r ),  z powodu przeprowadzonej w 1485 r. de
centralizacji zarządu skarbowego, posiadają luki już nielylko chrono
logiczne, ale i rzeczowe

Niewspółmierność czasowa i rzeczowa źródeł odbiła się ujemnie 
na opracowaniu slatystycznem. Dla szeregu dochodów i wydatków 
brakło po roku 1481 malerjału cyfrowego wogóle, lub leż z większości 
lat. Zamiast jednolitego systemu zestawień dochodów i wydatków zmu
szony był autor tworzyć trzy a nawet cztery zestawienia dla każdego 
rodzaju dochodów, czy leż wydatków, oraz zmieniać rubryki szczegó- 
łowsze, w zależności od zmian systemu kasowości i księgowości miej
skiej. Pozalem obok rachunków brutto, występują po roku 1485 ra
chunki netto kas ubocznych. Braki te w znacznym stopniu wypaczają



slutystyczny obraz finansów Wiednia i prawie uniemożliwiają kon
strukcję tablic ogólnych.

Zasadniczo dzieli się praca na dwie części: 1. Ustrój i zarząd finan
sowy, 2. Obrót finansowy (Die Finanzgebahrung). Poprzedza je wstęp- 
(sir. 1 —  35), w którym omawia autor dotychczasową literaturę do 
finansów Wiednia, zadania pracy, początki i rozwój topograficzny 
Wiednia, życie gospodarcze, ludność, położenie polityczne miasta, oraz 
pieniądz i ceny. Oznaczając, zresztą dość dowolnie, ludność Wiednia 
na 20 000 w połowie XV wieku, stawia autor to miasto obok pierwszych 
co do wielkości miast niemieckich.

Część pierwsza (sir 37 —  78), stosunkowo niewielk':, obejmuje 
ogólne wiadomości o genezie finansów miejskich, zależności finansowej 
miasta od księcia i stanów, oraz o wpływie czynników miejscowych 
rady, deputatów i pospólstwa na ustrój finansowy miasta. W  następ
nych rozdziałach przedstawia autor historyczny rozwój organizacje 
zarządu skarbowego, skład osobowy, księgowość, rachunkowość i ka 
sowość, wreszcie porównuje zarząd skarbowv Wiednia z współcze
snymi zarządami innych miast niemieckich, drobnych miast austrjac- 
kich i finansów krajowych. Porównanie to uwydatnia wysoki poziom 
organizacji skarbowej Wiednia do 1485 r. Rozdział o księgowości obej
muje dość pobieżną charakterystykę źródeł.

W  części drugiej poświęca autor daleko mniej miejsca dochodom 
(79—  172), niż wydatkom 1.173 —  409). Dochody dzieli na 4 główne 
grupy: 1. Podatki bezpośrednie i pośrednie, myta i monopole, 2. Opłaty, 
kary i prawo kaduka, 3. Mejątck własny (dobra, budynki, urządzenia 
targowe i przedsiębiorstwa), oraz 4. Inne (sumy przekazane z kasy 
książęcej, fundacje, dary, wyścigi i zawody strzeleckie, loterja, sprze- 
darz ruchomości, tudzież zysk na kursie pieniędzy).

Bardziej zróżniczkowany jest podział wydatków. Rozdział pierwszy 
(„Zarząd ogólny") obejmuje wydatki na władze miejskie, kancelarję, 
archiwum, prokuratora, ratusz i publikowanie zarządzeń radzieckich. 
Z rozdziału drugiego o wydatkach na zarząd skarbowy pozostał niemal 
wyłącznie tytuł i zestawienia statystyczne sum ogólnych, wydatkowa
nych w poszczególnych latach. Prawda, że autor omówił organizację 
zarządu skarbowego w jednym z rozdziałów pierwszej części —  wy
datkom jednakże na zarząd skarbowy winien był autor udzielić więcej 
uwagi i więcej niż 14 wierszy miejsca, tern bardziej, że ogólne sumy 
rocznych wydatków, wahające się między 94 a 1210 funtów, wymagają 
wytłumaczenia.

W  rozdziale trzecim przedstawia autor ustrój i wydatki na są
downictwo, koszty ścigania i więzienia przestępców, oraz egzekucyj. 
Rozdział następny („Zarząd wewnętrzny") obejmuje wydatki na po
licję gospodarczą, szkolnictwo, zdrowotność, opiekę społeczną i strat 
ogniową. W  rozdziale piątym, obejmującym świadczenia na rzecz księ
cia, znalazły uwzględnienie obok wydatków i pożyczek, poręki i świad
czeń nadzwyczajnych, także obsyłania roczne księcia i dworu, mimo, 
że rozdział następny traktuje właśnie o wydatkach reprezentacyjnych



nn podnrunki i uczly. W  tym rozdziale byłoby odpowiedniejsze miejsce 
na omawianie obsyłań księcia i dworu, jest bowiem poważna różnica 
między przymusowemi Świadczeniami a dobrowolnemi upominkami, 
których celem jest nie wypełnienie zobowiązań, a jedynie zaskarbienie 
przychylności księcia wobec miasta.

W  następnym (VII) rozdziale o sprawach zewnętrznych („Der 
Aussendienst") miasta, omawia autor powszechne w owym czasie wy
datki miast na poselstwa i posłańców , tudzież na „poczty" honorowe, 
dawane przybywającym do miasta znakomitościom. Zupełnie nie na 
miejscu znalazł się lu ustęp o wywiadzie wojennym, który należało 
przesunąć do rozdziału ósmego o wojskowości („Das Kriegswesen"). 
W rozdziale tym autor umiejętnie przedstawia rozwój organizacji w oj
skowej miasta od świadczeń osobistych, dobrych do obrony z za murów, 
do stopniowego zastępowania ich przez płatnych zawodowców, szcze
gólnie w wyprawach wojennych księcia, w których miasto obo
wiązkowo uczestniczyło. Rok 141)3 Ityl punktem zwrotnym w dziejach 
wojskowości Wiednia. W  tym roku miasto, wyczerpane do ostatka, 
wysyła po raz ostatni posiłki zbrojne księciu, tworzy natomiast stałą, 
płatną załogę miejską, a później nieco płatną straż nocną. W  tym leż 
rozdziale omawia autor zapasy broni arsenału miejskiego i sposób jej 
uzupełniania.

W  rozdziale o wypłatach politycznych (IX ) omawia autor wy
płaty odszkodowań za zniszczone przez niesforne zaciężne wojska 
miejskie dobra szlacheckie, za skonfiskowane i rozgrabione mienie 
mieszczan - banitów, oraz okupów dowódcom nieprzyjacielskich wojsk 
zaciężnych, w celu ochrony winnic.

W  obszernym rozdziale dziesiątym Ci3ó—  404) zebra! autor całość 
wydatków miasta na budownictwo, a to wydatki osobowe i rzeczowe 
(materja! budowlany, Iransportl, na organizację, oraz wydatki na bu
dowy. Zbiera lu autor wydatki na: 1. obwarowania miejskie, podając 
zarazem szkic historyczny obwarowań, 2. komunikację, 3. studnie 
i kanalizację, 4. domy miejskie, 5. urządzenia targowe. Takie skupienie 
najrozmaitszych wydatków budowlanych zaoszczędziło autorowi dużo 
pracy, hardziej celowem jednakże byłoby zróżniczkowanie tych wydat
ków w przystosowaniu do przyjętych przez autora zasad podziału. 
A zatem wydatki na obwarowania należało przesunąć do rozdziału 
o obronności miasta, wydatki na komunikację włączyć do rozdziału 
o administracji wewnętrznej, wyłączywszy z nich wydatki na czyszcze
nie ulic, by wraz z wydatkami na studnie i kanalizację omówić wydatki 
na policję sanitarną wc wspólnym rozdziale, wydatki na domy miejskie 
(przeważnie budynki publiczne) traktować razem z wydatkami na 
zarząd ogólny, wydatki zaś na urządzenia targowe łącznie z dochodami 
z tych urządzeń. Wówczas ogólny obraz statystyczny wydatków nie 
ulegałby zbytecznemu zatarciu, a poszczególne gnłęzie działalności 
uwydatniłyby się dobitniej.

Na zakończenie rozdziału o budownictwie podaje autor bardzo 
cenną analizę budowy skarbca miejskiego i to nietylko kosztów, ale



i ilości malerjałów zużytych, oraz dni roboczych wszelkiej kategorji 
robotników. Szkoda tylko, że analizy tej nie przedstawił w jednem, 
przejrzysleni a wszechstronnem zestawieniu.

W  ostatnim (XI) rozdziale wydatków zbiera autor szereg wystę
pujących sporadycznie wydatków na kupno nieruchomości, zboża, 
węgla, hodowlę ryb, stratę na kursie pieniędzy i inne.

Poza dochodami i wydatkami wlaściwemi miasta omawia autor 
kredyt miejski (410— 424), zestawiając w tablicach statystycznych do
chody z pożyczek z wydatkami na ich spłatę oraz na prowizję. Poglądu 
jednakże na stan zadłużenia z tablic nie uzyskujemy, z tekstu zaś do
wiadujemy się jedynie, że w r. 1418 miasto było wolne od długów, że 
w r. 1422 pożyczyło pewną kwotę, że w r. 1440 dług miejski wynosił 
,,około" 10 000 funtów, oraz, że po roku 1461 dług ten „poważnie" 
wzrósł. Ciekawem jednakże byłoby przedstawienie statystyczne owego 
poważnego wzrostu, chociażby tylko na podstawie samych tablic sta
tystycznych autora, oraz tych danych ubocznych, jakie autor w samej 
pracy podaje (zaległe odszkodowania).

W  następnym rozdziale (425 —  445) stara się autor dać pogląd 
ogólny na finanse Wiednia, porównując przeciętną ogólną sumę docho
dów i wydatków miejskich (15.000 funtów1) z okresu 1424 —  79 z do
chodami Auslrji, Brandenburgji, małych miast austrjackich i Norym- 
hergi. Porównanie wypada dla Wiednia korzystnie. Ocenę gospodarki 
miejskiej po roku 1485 utrudnia brak zupełnych rachunków, oraz to, 
że poborca podntkowy, składający rachunki netto, znaczną część do
chodów obraca na tworzenie skarbu miejskiego, który od 1535 —  47 
wzrasta z 3.514 funtów do 45.000 funtów. Poważne zatem dochody 
nawet w latach, w których zachowały się rachunki poborcy, pozostają 
w ukryciu. Mimo tych braków zestawia autor wydatki i dochody wedle 
najgłówniejszych ich działów dla całego, ujętego opracowaniem stały- 
stycznem, okresu (1424 — 1540), a dla jednego zupełnego dziesięcio
lecia (1470 —  79) konstruuje osobne zestawienie. Ujmuje w niem do
chody i wydatki miejskie na wspólnych zasadach podziału: zwyczajne, 
nadzwyczajne i kredyt Tu po raz pierwszy wprowadza obok sum 
bezwzględnych stosunki procentowe. Brak jednakże przeciętnych dla 
całego dziesięciolecia utrudnia wprawdzie orjentaeję, mimo to po do- 
kłndnem przyjrzeniu się zestawieniu, dochodzimy do ciekawych spo
strzeżeń. Oto, że wydatki zwyczajne znajdują w całości pokrycie w do
chodach zwyczajnych, wydatki nadzwyczajne w takichże dochodach. 
Sam autor o tym wyniku milczy w tekście, a przecież należało to nawet 
podkreślić. Wogóle bardzo prymitywnym zestawieniom statystycznym 
nutora towarzyszy stale niemal brak jakiejkolwiek analizy wyników 
statystycznych.

Kończy autor prucę próbą zobrazowania polityki finansowej mia
sta. Ponieważ źródła nie dają podstaw do odróżnienia polityki finnn-

■) Funt w iedeński lic zy ł 240 fen igńw . Za dukat w ęgiersk i płaconn 
f  w  1424 r. 180 fen., w  14 ■pi j  r. 240, w  ostatnich lalach okresu u jętego op racow a

niem  300 —  400 Icnigriw.



sowej miasta od wpływu księcia na finanse miasta, stwierdza więc 
jedynie, źe świadomej polityki rady miejskiej nie było. Okoliczności 
korzystnych dla emancypacji finansowej miasta nie wyzyskano. Samo* 
woli finansowej, wyzysku urzędów do celów prywatnych i nadużyć, 
tak powszechnych zjawisk w życiu gospodarczem miast średniowiecz
nych, autor we Wiedniu nie spotkał. Nawet uczty, urządzano w grani
cach konieczności. Jedynie rozkład ciężarów na ludność miejską służy 
kilkakrotnie pospólstwu za taran przeciwko radzie w wewnętrznych 
walkach politycznych.

Naogół pracę cechuje pewna powierzchowność w opracowaniu 
szczegółów wewnętrznej struktury urządzeń finansowych, brak zdecy
dowanego i konsekwentnego przeprowadzenia przyjętego podziału, oraz 
niedbalstwo w redagowaniu. Stąd tego rodzaju usterki, jak: niewykorzy
stanie inwentarza dochodów miejskich w opracowaniu statystycznem, 
choć inwentarz z r. 1418 autor podaje w źródłach; umieszczenie spo
sobu wybierania podatku pośredniego od zboża, mięsa i płótna, oraz 
taryfy opłat targowych w odnośniku (str. 100, 115); w ustępie o urzą
dzeniach targowych omawianie wag miejskich a nawet dochodów 
z renty wieczystej (str. 153); omawianie dochodów ze sprzedaży domów 
wraz z dochodami z czynszów domowych; nie dostosowanie tytułów 
ustępów mniejszych do ich treści (str. 113 i inne); niezgodność między 
spisem treści a podziałem na ustępy; wreszcie szereg większych uchy
bień konstrukcyjnych, na jakie wyżej zwróciliśmy uwagę.

Poważnym brakiem pracy jest też nieopanowanie przez autora 
metody statystycznej. Zestawienia statystyczne, jak zaznaczyliśmy 
wyżej, dość prymitywne i stosuje je autor niechętnie. Nawet tam, gdzie 
uwypukliłyby wyniki badań autora i ułatwiłyby ujęcie całokształtu 
zagadnienia, woli autor długie nawet na 10 stron rejestry chrono
logiczne wszystkich notat źródłowych do danej kwestji, jak przedsta
wienie ich w przejrzystej tablicy statystycznej (str. 62 —  5, 91 —  3, 
1 0 3 - 5, 244 —  7, 271 —  82, 284 —  5, 369— 70).

Natomiast nie można odmówić autorowi sumienności w przedsta
wieniu historycznego rozwoju poszczególnych urządzeń finansowych 
miasta. Szczególne zamiłowanie posiada autor do historji politycznej. 
Jego talent w tym kierunku uwydatnia się szczególnie w rozdziałach, 
których treść daje mu sposobność wprowadzić nas w labirynt pogma 
twanych działań wojennych książąt' austrjackich, czy też w w ir walk 
domowych. A przecież mimo tych swoich upodobań i mimo pewnych 
niedomagań dał cenny przyczynek do historji finansów miejskich.

Roman Zubyk.

P o p c l k a  F r i t z :  Die L.ebensmittelpreise und Lóhne in
Graz vom 16 bis zum 18 Jahrhundert. Vierleljahrschrifl fiir 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, t. 23, Stuttgart 1930. str. 
157 —  218



Autor powyższej rozprawy wydał w 1928 r. I. tom „H islorji miasta 
Grazu", obejmujący ogólną historję miasta; tom II, zapowiedziany na 
rok 1930, dotyczyć ma gospodarczej strony życia miasta, traktując
0 gospodarce miejskiej, ludności, cenach i płacach, o przemyśle i han
dlu. Jak widzimy, omawiana tu rozprawa pozostaje w związku z plano
waną treścią II tomu dziejów Grazu.

Autor oparł swe badania na bardzo skąpym malerjale źródłowym, 
rozprószonym po paru archiwach; brak zachowanych ksiąg rachunko
wych urzędów miejskich zmuszał do ograniczenia się wyłącznie do taks 
czyli cenników. Znalazł ich około 120 na okres lat 1460—  1775. 
Z uwagi na to, że taksy zawierają materjał statystyczny do hislorji cen 
pod względem ilościowym uliogi, zaś pod względem jakościowym drugo
rzędnej wartości, uznać należy podstawę źródłową pracy za nie
zmiernie szczupłą. Mimo to potrafił autor na podstawie tak ograniczo
nego materjalu dojść do wielu wartościowych wniosków. Wielce po
mocne w tem były dość obfite wiadomości, odnoszące się do ówczesnej 
konjunktury gospodarczej, uzyskane z literatury i źródeł ręko
piśmiennych.

W  rozdziale pierwszym, zatytułowanym „uwagi wstępne", obok 
uwag, tyczących się źródeł i literatury, porusza autor kwestje meto
dyczne, które ze względu na swe ogólniejsze znaczenie budzą najwięcej 
zainteresowania.

Autor odrzuca zasadę sprowadzania cen, podanych w wielu rodza
jach miar, do jednej wspólnej, motywując to różnicą cen hurtowych
1 detalicznych. Stanowisko w tym wypadku słuszne, jednakowoż nie 
może być generalizowane. W  razie podejmywania konstrukcji indeksów 
(czego autor nie czyni) sprowadzanie do wspólnej miary okazuje się 
nieraz potrzebne i korzystne, przy zachowaniu rzecz jasna ostrożności 
w eliminacji łatwych do popełnienia błędów.

Odnośnie do przeliczania cen nominalnych na faktyczne (w krusz
cu), zajmuje autor w swej pracy stanowisko również negatywne. Wedle 
autora przeliczanie jest niemożliwe z powodu braku dla większej części 
opracowywanego okresu danych co do zawartości kruszcowej kursu
jącej monety. Wielkie trudności, piętrzące się na drodze wykonania 
powyższego postulatu, są ze wszech stron podnoszone, ale jak do
świadczenie uczy , dają się one pokonać. Zawartość kruszcową 
można zbadać drogą analizy chemicznej zachowanych okazów monet, 
lub wyznaczyć na podstawie ich kursu handlowego w innej mo
necie. Coprawda zdobycie wiadomości o handlowym kursie monety 
wymaga nieraz bardzo żmudnych poszukiwać w wszelkiego rodzaju 
źródłach rachunkowych, lecz wobec korzyści, dających się stąd osią
gnąć, nie powinno być w żadnym wypadku zaniechane Korzyści i po
trzeba przedstawienia cen w zlocie czy srebrze są oczywiste i ogólne 
uznane; o przebiegu rozwojowym cen mogą trutnie orjeutować tylko 
ceny, wyrażone w kruszcu. Ceny nominalne stanowczo nie wystarczają, 
zwłaszcza w okresach częstego i znacznego psucia monety. Twierdzenie 
autora o niemożliwości przeliczania nie jest przekonywujące, wobec



czego ograniczenie si«; do cni nominalnych, uznać należy za poważny 
minus prucv

Szereg innych uwag metodycznych porozrzucał łnżnie autor po 
wszystkich rozdziałach, co nie daje jasnego obrazu strony metodycznej 
pracy. Należało raczej zgrupować je razem w omawianym wstępnym 
rozdziale. Opis metody zbył anlor zanadto pobieżnie; orjentację n p. 
co do sposobu układu tablic statystycznych uzvskuje się dopiero po 
szczegółowym przyjrzeniu się tablicom.

Co do strony melodycznej tablic, »• które ujs|ł autor inaterjai sta
tystyczny z taks, nasuwają się następujące uwagi: W  tablicy cen zbożu 
podane są ceny maksymalne i minimalne dla każdego roku, o ile len 
posiadał więcej niż jedną taksę, obok zaś zaznaczony jest miesiąc, 
z którego dane pochodzą. Obserwując renę maksymalną czy minimalną 
w tablicy nie mamy dostatecznego krvlerjum dla oceny prawdopodo
bieństwa, czy maksymalna cena w tablicy odpowiada rzeczywiście pła
conej maksymalnej renie w roku danym, czy leż jest wynikiem li tylko 
przypadku wydania c/y nawet zachowania taksy z pewnych miesięcy. 
Wszak niekoniecznie taksa musi pochodzić z miesięcy najwyższego 
i najniższego poziomu ceny w roku. Gdy jesteśmy w posiadaniu taks 
z dwu sąsiednich miesięcy, to napewno nie oddadzą nam one sianu 
maiimum i minimum ren rocznych. Zatem pożądane było zaznaczenie, 
z jakich w ogóle miesięcy każdego roku posiadane są dane. W  takim 

.wypadku ilość miesięcy posiadających taksy i ich rozmieszczenie 
w przestrzeni roku stanowiłoby krylerjuin dla oceny stopnia pewności 
naszych wniosków. Wprawdzie na sir. 17,'>, w celu zbadanin, na które 
miesiące pada mazimuin i minimum ceny rocznej, zestawia autor ceny 
dla wszystkich miesięcy z 14 lal, posiadających najobfitsze dane, jedna
kowoż to nie pozbawia słuszności postawionego zarzutu, albowiem 
wskazane postąpienie, odnośnie do wszystkich lal (1251, stwarzając 
znacznie szerszą podstawę dla wniosków, zapewniłoby większą ich 
pewność i trafność. Temhardzicj, że ze wzmiankowanego zestawienia 
dla lal 14 ustalenie miesięcy inazimów i minimów rocznych jest trudne: 
brak wyraźnej regularności, przypadają one na dość różne miesiące. 
Również i w lalach, posiadających jedną tylko taksę, należało podać 
miesiąc, z którego pochodzi, czego aulor nie czyni. Wpłynęłoby to na 
trafniejszą ocenę wysokości poziomu ceny, skoro chodzi tu o ceny 
sezonowe

Ujemną stroną tablic jest podawanie cen w różnych jednostkach 
'pieniężnych Zna idu jemy lani obok siebie, lub nu zmianę w pewnych 
-Okresach czasu, ceny wyrażone w guldenach, szylingach, kraicarach 
(groszach!, fenigach. Jednolitości należało przestrzegać przynajmniej 
w obrębie jednej tablicy. Taki stan utrudnili porównywanie i śledzenie 

-rozwoju.
Drugi rozdział poświęca autor „ustanawianiu cen". Omawia tu 

początki stosowania taks, (sięgają one conajmniej 14 w., pierwsza po
zytywna wiadomość z 1405 i.l, przejście kompetencji ich wydawania



X r:i<ly miejskiej do r;|k księcia, względnie jogo urzędu, sposób ustalania 
wysokości oen w luksie, częstość ich ogłaszania. Wkońcu podaje aulor 
ocenę mntcrjalu, zawartego w taksach, pod względem jego wartości dla 
hislorji cen. Autor twierdzi, że taksy inogą dawać przynajmniej dla 
zboża i mięsa w przybliżeniu właściwy stan rzeczywiście płaconych 
cen: ss| one użyteczne dla poznaniu stopnia zmian cen. W  ogólności 
należy przyjmywnć przeciętny stan rzeczywiście płaconych cen, jąko 
nieco wyższy nad taksę. Z większą ostrożnością należy odnosić się do 
cen taksowych towarów, rzadko taksowanych. Podlegały one takso
waniu lylko w czasach braku ich i drożyzny, wobec czego odtwarzają 
za wysoki stan cen (aby był przyjmowany za właściwy dla większego 
okresu czasu I Różnica między ceną rzeczywistą a taksową powstawała 
zazwyczaj w czasach postępującego wzrostu drożyzny (sir. 162—  1631. 
Do tych twierdzeń doszedł autor zapewne przez obserwację posiada
nego malerjalu. Szkoda, że dla powyższych wniosków, których logika 
jest zresztą zupełnie przekonywująca, nie przytoczył autor w każdym 
wypadku swego malerjalu dowodowego. Byłoby to znaczne wzmocnie
nie w oczach czytelnika łych twierdzeń, lak ważnych dla oceny taks, 
jako źródłu do wiadomości o stanie cen.

Dalsza część pracy zawiera analizę malerjalu stal. tablic, posiłko
waną inalerjalem źródłowym „pozaslalyslyrznym". l'je la  jest w roz
działy: 3. zboże i ceny chicha, 4. ceny mięsa, ó. Huszcze. 6. niaterjaly 
do oświetlania i czyszczenia, 7 ceny ryb, 8 napoje, (.l. sól, 10. płace.

Najobszerniej ze względu na najobfitszy malerjal potraktowane są 
ceny zbóż i chicha. Aulor omawia wzajemny stosunek cen różnych 
rodzajów zboża, stosunek cen w mieście i okolicy, stosunek cen zboża, 
nabywanego na folwarkach szlacheckich i u chłopów, fluktuacje roczne 
cen, zależność ren od importu i eksportu zboża, wielkość i pochodzenie 
importu, politykę zbożową rady miejskiej i księcia, inne czynniki 
wpływające na ruch cen (mrozy, jarmarki, konsystencje wojsk, wojny 
w sąsiedztwie, zarazy, podatek zbożowy), wkońcu rozwój cen w ciągu 
trzech wieków HO - 18 w.l.

I ’porządkowane ze względu na ohszerność idą kolejno: ceny mięsa, 
ryb, napoje, Huszcze, artykuły do oświetlenia i czyszczenia, sól. Naj
obfitsze pod względem ilości danych są tablice cen zbóż i chleba (123) 
i, mięsa wołowego 181 lal na okres 1460 — 17731. Wszystkie inne 
tablice przedstawiają się bardzo uhogo, |N>siadając dane dla kilku lub 
kilkunastu tylko lal.

W  stosunku do malerjalu stal. tablic omówienie jest dość obszerne. 
Ogniskuje się ono głównie około zagadnień organizacji sprzedaż>. Oma
wianie każdego lowarn kończy się przedstawieniem przebiegu jego 
cen. Lepszy pogląd dawałoby omówienie razem rozwoju cen wszystkich 
artykułów, wskazując jedynie na różnice i rozbieżności między niemi. 
Również szkoda, że autor nic wydzielił w- sweni przedstawieniu okresu 
inflncyjnego 1623 roku, bo wiadomości porozrzucane po całej pracy 
nie dają wyraźnego obrazu fhikluaryj ogółu cen w tym tak ciekawym 
czasie



Ogólny rozwój cen w rezultacie badań autora przedstawia się na* 
slępująco: Silny wzrost w 16 wieku, zboże i chleb zaczynają wzrastać 
w cenie dopiero około połowy 16 w. i kontynuują zwyżkę do r. 1640. 
W  17 w. stabilizacja, za wyjątkiem: okresu inflacyjnego 1623 roku. 
W  18 w. slabv i częściowy wzrost. Wyniki zatem zgodne z szablonem 
Sombarla (Der modernę Kapitalismus, wyd. VI, I. I., sir. 557).

W  ostatnim rozdziale pracy zajmuje się autor placami. Omawia 
pokolei stosowane systemy płac (czasowe, od dziennych do rocznych, 
akordowe od sztuki), czas pracy, ilość dni pracy w roku, (5 dni 
w tygodniu przeciętnie), czynniki, wpływające na zmiany plac, stosu
nek między płacami różnych rodzajów rzemiosła. Tablice są naogól 
skąpe. Rozwój płac nie jest paralelny do wzrostu cen żywności, ale 
niższy.

Referowana praca stanowi przykład opracowania hislorji cen, opar
tego na źródle uznanym za niewystarczającą podstawę dla badań hi
storycznych cen. Autor wytłumaczony jest brakiem innych źródeł. 
Jednakowoż, oceniając wyniki pracy, należałoby zająć stanowisko od
nośnie do pytania: czy w wypadkach posiadania innych malerjalów 
źródłowych, zwłaszcza ksiąg rachunkowych, można z pożytkiem po
przestać tylko na taksach. Otóż wyniki, osiągnięte w powyższej pracy, 
skłaniają do odpowiedzi potwierdzającej, przy pewnych jednak za
strzeżeniach: Ilość taks musi być dostatecznie wielka, a materjal „poza- 
slalyslyczny 1 znajdywany w taksach lub w innych źródłach dość wy
datny. Wartość wyników, odnośnie do stanu i rozwoju cen jest bez
względnie niższa, niż w oparciu się na księgach rachunkowych. Po
przestanie na taksach może być usprawiedliwione w wypadkach, gdy 
chodzi o szybkie zdobycie poglądu na rozwój dziejowy cen. Trzeba 
bowiem pamiętać, że zebranie i opracowanie materjału stal. z taks 
wymaga bez porównania mniej czasu i wysiłku, niż wykorzystanie 
ksiąg rachunkowych.

W  każdym razie „ostatnie słowo" w hislorji cen należy bez
sprzecznie do badań, opartych na obfitym malerjale statystycznym, 
uzyskiwanym ze źródeł rachunkowych. Stanisław Hoszowski

G r ó d e c k i  R o m a n :  Dzieje zwierzchności menniczej w Polsce 
średniowiecznej. Odb. z „Wiadomości Numizm. - Archeologicznych", 
l. 12, r. 1928 — 29. Kraków 1930

IX. Ludność 1 ruchy społeczne.

D a s z  y ń s k a - G o l i ń s k a  Z o f j a :  Komunikat w spra
wie Sekcji historji ludności na „International Congress of Histo- 
rical Sciences". Pamiętnik V Zjazdu Historyków Polskich w W ar
szawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist., I, Lwów. str. 11— 13 

Krótko opisując znaczenie badań demograficznych narodów 
i państw w teraźniejszości, wskazuje autorka na wpływ i zależność



1'euomenów gospodarczych, politycznych, społecznych, a nawet kultu
ralnych od zaludnienia i skupienia ludności, od je j przyrostu i rozwoju 
w przeszłości. Na VI kongresie nauk historycznych w Oslo autorce po
wierzono utworzenie Sekcji Demografji historycznej. Obowiązkiem na
szym jest 1) przygotować hibljografję demografji historycznej, zestawio
nej dla Polski, na podstawie Estreichera i Finkla, nadto 2) zająć się 
historjs; ludności XIX wieku. A. G.

G ó r s k i  L u d w i k :  Problem przeludnienia na Ile slruk
tury agrarnej. Ekonomista, r. 29, Warszawa 1929, I. 4, sir. 33 — 
67 i r. 30. 1930. t. 1 słr. 60 —  79, oraz aneksy statystyczne sir 
166— 182.

Pracę tę, której celem jest porównanie roli i wartości populacyjnej 
dwóch zasadniczych elementów współczesnej struktury agrarnej t. j. 
drobnej włusności rolnej i przedsiębiorstwa folwarcznego, dzieli prof. 
Górski na dwie części. Pierwsza z nich, teoretyczna przeprowadza do
wód istnienia pewnego związku między ruchem ludności a dwiema 
wyżej wspomnianemi formami ustroju agrarnego, a mianowicie stwier
dza dosyć niespodziewanie, iż większej rozrodczości i silniejszemu 
przyrostowi ludności odpowiada — w przeciwieństwie do małej wła
sności rolnej —  przedsiębioi siwo folwarczne.

Wywody teoretyczne popiera prof. Górski daneini statystycznemi 
do ruchu ludności, które stanowią drugą część jego rozprawy. W y 
biera w lym celu północną część województwa lubelskiego t. j. obszar 
odpowiadający dzisiejszym powiatom: sokołowskiemu, części węgrow
skiego, części siedleckiego i konstantynowskiego. Obszar ten odpowiada 
według autora najlepiej śtawianym postulatom w tym względzie. 
Odznaczając się bowiem identycznemi warunkami naturalnemi, gospo- 
darczemi, kulturalnemi, religijnemi i t. p., neutralizuje tern samem 
ich wpływ na ruch ludności, pozostawiając działanie na niego jedynie, 
różnej w tych okolicach, strukturze agrarnej. Poparcie slalyslycznc 
swego rozważania opieru autor niestety na zbyt szczuplej podstawie, 
ho na ruchu ludności w okresie pięciolecia 1909— 1914; jedynie dla 
parafji Ceranów czyni porównania między r. 1825 a 1921. Nie wziął 
autor pod uwagę czynnika geograficznego, t. j. odmiennego oddziały
wania Warszawy na powodzenie wielkiej i malej własności.

Wkońcu zaznacza prof. Górski, że praca jego jest jakoby zagaje
niem dyskusji odnośnie do związku między ustrojem agrarnym, a przy
rostem ludności, na problem ten bowiem w okresie kształtowania się 
polityki gospodarczej, a zwłaszcza agrarnej naszego państwa należy 
zwrócić szczególnie baczną uwagę. J. P.

L a d c n b e r g e r  T a d e u s z :  Zaludnienie Polski na po
czątku panowania Kazimierza Wielkiego (z mapą). Lwów 1930. 
sir. 95. (Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, nr. 9).



Rozdział pierwszy pracy zajmuje sit; świętopietrzem w Polsec. 
Autor daje nowe spostrzeżeniu, tyczące się jego genezy (przełom 10 
i 11 w.) i dziejów. Stwierdza dwusyslemowość stopy podatkowej po 
reformie z 1318 r„ od którego to czasu Małopolska, Śląsk i Pomorze 
płacą świętopietrze po jednym denarze od głowy, zaś Wielkopolska, 
Kujawy i Mazowsze po denarze od dymu

Dwa następne rozdziały traktują o liczbie ludności i gęstości za
ludnienia ziem polskich. Obliczona na podstawie rejestrów święto
pietrza ludność (bez duchowieństwa, szlachty i innowierców, nieobję
tych spisami świętopietrza) wynosiła: Małopolska 251.000, Wielkopolska 
457.000, Mazowsze 134.000, Śląsk 326.000, Pomorze 102.000, razem 
całość ziem polskich 1.360.000 mieszkańców. Autor oblicza również 
liczbę ludności poszczególnych diecezyj, archidiakonatów, dekanalów 
i parafij kościelnych, oraz przykładowo 27 miast i 41 wsi małopolskich. 
Rozmieszczenie ludności ilustruje dołączona mapa o podziałce 
1 : 600.000, obejmująca Małopolskę, Górny Śląsk i Wielkopolsko środ
kową, nadto karlogram o podziałce 1 : 3,000.000, obejmujący całość 
ziem polskich. Przeciętna gęstość, zaludnienia dla całej Polski wynosiła 
6'3 głów na km1. Najgęstszą ludność posiadały liissy małopolskie 
(20— 30 inieszk. na km’ ), ziemia chełmińska (25-61, Kujawy (14 01, 
dekanat lignicki 111-21, najsłabszą zaś Mazowsże (41, Małopolska (4-6i. 
Zagęszczenie ludności było silnie uzależnione od gleby i od koloni
zacji na prawie niemieckiem.

.lako dodatek dołączone zostały do pracy tablice statystyczne, za
wierające podane dla każdej parafji sumę płaconego świętopietrza, 
liczbę ludności, powierzchnię parafji w km: i gęstość zaludnienia: 
nadto obszerne rćsuine w języku francuskim. St. H.

L a d o  n h o r g o r T a d e u s z :  Rozmieszczenie ludności
diecezji krakowskiej w 1787 roku. Prace historyczne, wydane ku 
uczczeniu 50- lecia Akad Koła Historyków L'. J. K. we Lwowie 
1878— 1928. Lwów 1929, sir. 339 — 349. (Z mapką).

Praca oparta na sumarycznych tabelach Moszyńskiego, urzędowego 
spisu ludności w Polsce z r. 1789 i prywatnego spisu ludności w d. kra
kowskiej z r. 1787. Zastosowano w konstrukcji mapy metodę jednostek 
geometrycznych, a nie jednostek najmniejszych administracyjnych, 
albowiem do tcrylorjum h. zaboru rosyjskiego brak map, mających 
granice wsi. Największe skupienia ludności obserwujemy nad Wisłą, 
i lak w dekanacie proszowirkim 57, w wilnwskim 55 ludzi na km1. 
Co do wielkości osad w XVIII w., lo lypowemi są małe wsie o liczbie 
głów nie więcej jak 200. Zagęszczenie ludności widoczne na żyznych 
glebach lóssowych, na trzeciorzędowych rędzinach stoków dolin rzecz
nych i wogóle w dolinach rzek (Wisła, zwłaszcza Nidal. Lesiste, słabo 
zaludnione przestrzenie obejmywały znaczny obszar na terenie prawie 
całej diecezji K. J. HI.



W  a s i u I y ń s k i B «  h d a n : Ludność żydowska w Polsce 
w wiekach XIX i XX Sludjuni statystyczne. Warszawa 1930. sir. 
224 +  II. Wydawnictwo Kasy Mianowskiego.

Mimo, żc w historycznej literaturze polskiej, jedno z poważniej
szych miejsc zajmowała statystyka historyczna, badania nad stanem 
i strukturą ludności w czasach dawniejszych nie są jeszcze daleko po
sunięte. To leż bardzo ważnym przyczynkiem do poznania naszych 
stosunków ludnościowych w Polsce jest praca p. Wasiutyńskiego, przed
stawiająca ludność żydowska w Polsce w XIX i XX wieku.

Zagadnienie to ujął autor w len sposób, że cnly len lak bardzo 
obszerny malerjal statystyczny podzielił według ziem Rzeczypospolitej, 
wchodzących w skład poszczególnych zaborów i omawia je w oddziel
nych rozdziałach, a więc b. Królestwo Kongresowe (rozdz. II), Ziemie 
Wschodnie (III), b. (ialicja IIV), pozalem w rozdziale I-szym podaje 
ogólną ilość żydów, a w ostatnim (V II) omawia szeroko przyrost nnlu. 
ralny. W  zakończeniu zaś podaje krótkie resumć.

Jak więc z lego pobieżnego przeglądu widzimy, brak jest szczegó
łowych danych, odnoszących się do Górnego Śląska, którego losy 
w czasie pierwszego powszechnego spisu nie były przesądzone.

Omawiając ogólną liczbę żydów w Polsce, podał autor na sir. 5 
tablicę, przedstawiającą ogólną liczbę ludności, z wyszczególnieniem 
ludności wyznaniu mojżeszowego, ułożoną według województw, nie po
dając jednak źródła, na podstawie którego przytoczył odnośne cyfry. 
Brak odnośników, wyjaśniających pochodzenie przytaczanych cyfr, 
powtarza się i przy innych tablicach, utrudniając korzystanie z przyto
czonych danych.

Przejdźmy kolejno do omówienia poszczególnych rozdziałów. O ile 
chodzi o zizmie b. Kongresówki, to podkreśla autor fakt wyraźnego 
powiększania się odsetka żydów przez cały wiek XIX, a to z 7'H'7o 
w 1816 r. nu 14ó"/0 ogółu ludności w 1897 r. Przyczyn lego wielkiego 
wzrostu żywiołu żydowskiego należy szukać w niskiej kulturze ogółu 
ludności, oraz we względnie pomyślnych warunkach gospodarczych, 
w jakich znalazło się wówczas społeczeństwo polskie, pozwalające że
rować na swym organizmie wielkiej masie żydów, co szczególniej uwy
datniło się na ziemiach wschodnich. Przslem i rząd rosyjski przyczynił 
się do wzmocnienia na tych ziemiach żywiołu żydowskiego, wysiedlając 
żydów, zamieszkałych w Rosji poza I. zw. „granicą osiedlenia". Zała
manie się wzrostu żywiołu żydowskiego nastąpiło dopiero w XX w., 
do czego przyczyniła się w wysokim stopniu ich emigracja z przesy
conych lerylorjów, głównie do Ameryki, co najwymowniej ilustruje 
zestawienie cyfr z r. 1897, z którego to roku posiadamy dopiero 
pierwszy spis ludności b. Kongresówki, oraz z 1921 roku, ii mianowicie 
(sir. 9): w r. 1897 było ludności 8,761.476, w tern 1,270.575 żydów, 
czyli 14'50“/o. a w r. 1921 było 10,521.775 ludności w tern 1,499.635 
żydów, czyli 14-25°/0- Aczkolwiek procent żydów w 1921 r. zmniejszył 
nuogól nieznacznie w porównaniu do 1897 r., to jednak zmniejszanie



to uwidoczniło sit; w większości powiatów bo w 59 na 79 (str. 14). 
Autor, poddając szczegółowej analizie obydwa spisy, stwierdza, że naj
silniejsze skupienia żydów w końcu XIX w. istniały w północno - 
wschodniej części b. Królestwa, oraz na pograniczu b. Galicji. W wy
kazach i zestawieniach tych brak podsumowań danych według wo
jewództw, co utrudnia szybką orjentację.

W dalszym ciągu rozpatruje autor problem żydowski w zależności 
od miejsca zamieszkania, a więc w miastach, osadach miejskich i gmi
nach wiejskich.

Otóż ludność żydowska skupia się w b. Kongresówce głównie 
w miastach i osadach wiejskich, stanowiąc 36-1°/, ogółu ludności 
miast i 40 3n/« ludności osad, a tylko 1-7®/„ ogółu ludności wiejskiej. 
Dla miast odsetek żydów waha się od 34*1"/, w woj. łódzkiem do 49'2°/» 
w woj. lubelskiem, dla osad zaś w tych samych województwach od 
29'9u/t do 4 8 W miastach i miasteczkach osiedliło się 92'3®/j ogółu 
ludności żydowskiej, a wc wsiach zaledwie 7-7°/b.

Przy omawianiu ludności żydowskiej w miastach b. Kongresówki 
podaje autor liczne tablice i zestawienia, na podstawie których dochodzi 
do wniosku, że żydzi skupiają się coraz więcej w większych miastach 
i podnosi charakterystyczny fakt, że przyrost naturalny ludności ży
dowskiej w latach 1897 — 1921 wynosi 229.600 głów i jest mniejszy 
od wzrostu liczby tejże ludności w 11 największych miastach, gdzie 
wynosi 239.818 głów (str. 191.

Największy jednak rozwój wykazuje ludność żydowska w latach 
1827— 1837, w którym to czasie odsetek żydowski wzrósł w 143 mia
stach na ogólną ich liczbę 182, w okresie zaś 1897 — 1921 odsetek ten 
zwiększył się tylko w 21 na 111 miast, czyli spadł w 90 (sir. 39 — 40). 
Całokształt rozwoju stosunków w ciągu stulecia 1827 — 1921 wykazuje, 
że l-o zmniejsza się liczba miast, w których odsetek żydów wynosił 
poniżej 25°/,,, 2-o żydzi napływają tłumnie do miast najszybciej się 
rozwijających, toteż liczą one od 25 — 50°/ll żydów (str. 43). O ile 
chodzi o żydów w osadach miejskich, lo wzrost żywiołu żydowskiego 
ina lam miejsce w okresie 1827 — 1857, kiedy lo w 79°/o osad wzrastał 
szybciej żywioł żydowski od chrześcijańskiego str. 70), co zmienia się 
w okresie 1857 — 1921, nie wszędzie jednak równomiernie. Znaczną 
zaś liczbę żydów, mieszkających po wsiach (od 2-5°/o w woj. lubelskiem 
do 1 ■<)“/„ w woj. łódzkiem) tłumaczy autor tern, że niektóre wsie prze
kształcają się na miasteczka. Dzięki temu, że żydzi skupiają się w więk
szych miastach, północno - zachodnia część b. Kongresówki posiada 
mniejszy procent żydów, ponieważ niema luin większych miast.

Na Ziemiach Wschodnich stanowią żydzi ll'6°/0 ogółu ludności. 
Rozsiedlenie żydów nie jest tu równomierne, najgęstsze skupienia spo
tykają się wzdłuż dawnej wschodniej granicy b. Kongresówki. To nad
mierne zgęszczenie żywiołu żydowskiego spowodowało jego silną emi
grację, tak, że liczba żydów w okresie 1897 — 1921 we wszystkich 
powiatach znacznie się zmniejszyła, do czego przyczyniła się również 
wojna: odsetek żydów wśiód ludności wiejskiej waha się od 0-09®/„



w woj. wileńskicm i nowogrodzkiem do 2-7% w woj. poleskiem
tstr. 86).

Za podstawę przy omawianiu b. Galicji przyjmuje autor spisy 
z r. 1869 i 1921 i wykazuje, że odsetek żydów wzrasta tu od 1869 r. 
z 10-6°/o na 11-6% w 1890, od którego to roku zaczyna się dzięki 
silnej emigracji i wojnie spadek odsetka t'ik dalece, że w r. 1921 liczba 
żydów była mniejsza niż w r. 1890. Podkreśla tu jednak słusznie autor 
różnice, zachodzące w przebiegu tego procesu w Galicji Zachodniej 
i Wschodniej i wykazuje, że w Galicji Zachodniej liczba żydów w 1921 
roku była wyższa niż w 1900 r., a we Wschodniej natomiast niższa niż 
w 1890 r., przyczem Galicja Zachodnia posiadała mniejszy odsetek 
ludności żydowskie, niż Wschodnia (str. 102). Rzecz charakterystyczna, 
że pomijając powiaty z większemi miastami, powiaty, liczące ponad 
10%  żydów, leżały w r. 1880 na pograniczu b. zaboru rosyjskiego.

Ogólnie w miastach przebywało 70-4%, w osadach miejskich 
81%  i w gminach wiejskich 21-6% ogółu ludności żydowskiej. W mia
stach h. Galicji udział żydów wśród ludności jest mniejszy na Zacho
dzie niż na Wschodzie, stanowi bowiem 26- 0% w woj. Krakowskiem, 
a 40-2% w woj. Tarnopolskiem ogółu ludności. W szczegółowej ana
lizie podnosi autor różnice, zachodzące w poszczególnych powiatach 
i tendencje do ustalania się pewnego przeciętnego procentu ludności 
żydowskiej w miastach, zbliżonego do przeciętnego procentu dla danego 
województwa Dla jasności należałoby było podać tablice, zestawiające 
wyniki ogólne dla całej h. Galicji. Osady miejskie w b. Galicji nie od
grywają poważniejszej roli, jako skupienia ludności żydowskiej, po
nieważ odsetek żydów jest tam przeważnie niższy niż w miastach, czego 
dowodem jest fakt, że z wyjątkiem woj. Lwowskiego, przeważa liczba 
osad, w których odsetek żydów nie przekracza 25% (str. 145). Przy 
omawianiu tej kwestji nie podał jednak autor ogólnego zestawienia 
wyników, osiągniętych dla poszczególnych województw, a ilustrujących 
podział osad na grupy w zależności od wysokości odsetka, jak równiej 
ogólnego zestawieniu osad dla b. Galicji ze zmniejszającym lub zwię
kszającym się odsetkiem żydów.

Daleko większe znaczenie posiadają gminy wiejskie, gdzie zamie
szkuje 21-6% ogólnej liczby żydów, a więc stosunek ten jest bardzo 
znacznie większy niż w b. Kongresówce. Przy tern podnosi autor cie
kawy fakt, że nic wielką jest liczba gmin, w których brak jest żydów, 
są bowiem powiaty, gdzie większość żydów mieszka po wsiach (str. 
1491. Żydzi jednak emigrują z gmin wiejskich, bo w 1880 r. stanowili 
4%, a w r. 1921 już tylko 2-8% całej ludności wiejskiej, przyczem 
powiększa się stale liczba gmin bez żydów, bowiem w 1880 r. na ogólną 
liczbę gmin wiejskich 5.914 bez żydów było 290, u w r. 1921 już 
1054 (str. 157).

Na Śląsku Cieszyńskim zamieszkiwało w 1921 r. 7.337 żydów, sta
nowiących 5-1% ogółu ludności, ogólnie zaś żydzi stanowią 13-5% 
ludności miast, u 1'4% ludności wiejskiej. Dzięki emigracji z gmin



wiejskich, stale wzrasta odsetek żydów w miastach, lak, że obecnie 
w Cieszynie i Bielsku zamieszkuje 75-2'/0 ogółu żydów.

Odmiennie nieco, przedstawia się problem żydowski na ziemiach 
witfkopolskich i pomorskich. Na początku XIX w. odsetek żydów 
w W. Ks. Poznańskietn nie był o wiele mniejszy niż w b. Kongresówce, 
stanowił bowiem w r. 1816 — 6-3% (b. Królestwo — 7-8°/0, a b. Ga
licja — 9-9"/„i, ale od r. 1833, gdy żydzi mogli się przenosić do innych 
prowincji pruskich, jak również bezpośrednio po odzyskaniu niepodle
głości, odsetek ten szybko maleje i w 1921 r. wynosi zaledwie 0-5%. 
Żywioł żydowski skupia się w miastach, tak, że w 1921 r. zamieszkuje 
tam 95°/0 ogółu żydów, stanowiąc 1-5% ogółu mieszkańców, a w gmi
nach wiejskich natomiast przebywa 5°/0 żydów, stanowiąc 0 04% 
ogółu ludności. Również na Pomorzu nigdy nie było żydów dużo i za
chodził tam analogiczny proces do poprzedniego. Na obszarze obecnego 
woj. Pomorskiego w 1921 r. było 2.927 żydów, z czego w miastach 
przebywało 81-7"/ , stanowiąc 1% ogółu ludności, a we wsiach 18'3%, 
czyli 0'0SU/.. całej ludności wiejskiej.

Przy omawianiu przyrostu naturalnego żydów, stwierdza autor, 
że w XIX w. na ziemiach polskich, za wyjątkiem b. dzielnicy pruskiej, 
przyrost naturalny żydów był silniejszy od przyrostu ludności chrze
ścijańskiej dzięki większej śmiertelności chrześcijan. Podkreśla przytem 
autor związek, zachodzący między odsetkiem dzieci żydowskich, poniżej 
10 lat a wysokością przyrostu naturalnego, co specjalnie jaskrawo wy
stępuje w woj Lubelskiem i Kieleckiem, siedzibie ortodoksów - chady- 
sów, ale już w okresie 1911 — 1921 stosunek ten uległ zmianie (sir 1781. 
Na Ziemiach Wschodnich już w 1. 1887 — 1897 przyrost naturalny 
żydów był niższy od przeciętnego dla b. Kongresówki, a to dzięki emi
gracji i ruchom społeczno - politycznym, podważającym wpływ orto
doksji. Również w h. Galicji bardzo wysoki przyrost naturalny żydów 
w okresie 1880 — 1910, znacznie przewyższający przyrost naturalny 
rhrześcijan, po wojnie tak się znacznie obniżył, że w 1926 r. na 1000 
ludności — ogólna ilość urodzin wynosiła 34-3, a żydów 23'1.

O ile chodzi o emigrację, to tylko woj. Łódzkie i in. Warszawa są 
terenem imigracji, a wszystkie inne miały przewagę emigracji (str. 
2141. Na zakończenie podaje autor ciekawe dane, odnoszące się do 
podziału ludności żydowskiej według zawodów, stwierdzając, że dane 
lerylorjum wówczas jest przesycone ludnością żydowską, jeżeli prze
ważna większość tamtejszej ludności żydowskiej zajmuje się przemy
słem i rolnictwem a nic handlem. Otóż w woj. centralnych żydzi czynni 
zawodowo wraz z utrzymywanymi członkami rodziny są liczniejsi 
w handlu, w woj. wschodnich zaś mają przewagę czynili zawodowo 
w przemyśle.

Szkoda tvlko, że autor, podając podział czynnych zawodowo i ich 
członków rodziny w poszczególnych województwach, nie obliczył ich 
dla przejrzystości w stosunku procentowym.

Na podstawie danych statystyki zawodowej wyprowadza autor 
również ciekawe wnioski, co do przyrostu naturalnego, a mianowicie:



płodność ludności żydowskiej rzemieślniczej jest mniejsza niż zajmu
jącej się handlem, poniewuż na 100 żydów, czynnych zawodowo w prze
myśle czy handlu wypada utrzymywanych członków rodziny 206 
w przemyśle i 233 w handlu.

Dla łatw iejszej orjen lacji winien autor ułożyć tablice, przedsta
wiające dane poszczególnych ziem co do podziału ludności żydowskiej 
według miejsca zamieszkania, oraz sumy ogólne w liczbach bezwzględ
nych i procentowych dla całej Polski Stanisław Pazyra.

N a d o b n i k  M a r c i n :  Powojenny rozwój ludności. Ruch
prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, r. 10. Poznań 1930. 
sir. 229 —  235.

Autor w tym artykule zastanawia się, dlaczego często obserwo
wany fakt bardzo szybkiego wzrastania ludności w latach powojen
nych, nie został stwierdzony po ostatniej wojn ie światowej.

Nie negując wpływu innych czynników na kształtowanie się po
wojennych stosunków ludnościowych, poważną przyczynę lego stanu 
upatruje autor w zmniejszeniu się po wojnie em igracji europejskiej, 
twierdząc zupełnie trafnie, że odpływ w ielkiej ilości ludzi z kraju 
daje pozostałej reszcie lepsze warunki bytowania, co w rezultacie po
woduje silniejszą rozrodczość. A'/. A’.

K i j c ii s k i T a d e u s z :  Ilu jest Polaków na terenie W o l
nego Miasta Gdańska. Szkic statystyczny z mapką. Rocznik Gdań
ski, I. II i III. Gdańsk 1928— 1929, sir. 113— 121.

Miasto Gdańsk nie dokonało spisu w ścislem tego słowa znaczeniu 
narodowościowego. Na podstawie innych cy fr statystyki gdańskiej, ni. i. 
na podstawie trzech kolejno po sobie idących wyborów  do Izb gdań
skich, ustala autor na liczbę 392.730 mieszkańców Gdańska —  35.755 
Polaków, t. j 91°/0, w tern Polaków obywateli gdańskich na 16.095, 
obywateli polskich na 19.660. Mapka przedstawia wyniki pracy karto
graficznie. K. J. HI.

D o b r o w o l s k i  K a z i m i e r z :  Migracje wołoskie na
ziemiach polskich. Pamiętnik V' Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. His!., t. 1 . 
Lwów 1930, sir. 135—  152.

7. wędrówkami ludności I. zw. wołoskiej wiążą się trzy zagadnienia, 
klórem i autor zajmuje się: 1. jakie przyczyny wywołuły te wędrówki, 
oruz w jaki sposób się odbywały, 2. jaki był skład etniczny ludności, 
która osiedliła się w Karpatach, 3. jakie Ic m igracje mają znaczenie 
kulturalne.

W ędrówki wołoskie, trwające zgórą przez trzy stuleciu (X IV  —  
XV II w.l, były odbiciem iioinndyzinu, który stanowił pierwotną i pod-



stawowy cechę życia wołoskiego żywiołu, wiążącą sit; najściślej z go
spodarka pasterska t. j. chowem owiec i kóz.

Ludność ta szukała n nas nowych terenów wypasu, kiedy z po
wodu przyrostu naturalnego i powiększenia trzód zabrakło go na Bał- 
kanie i w Rumunji. Identyczne wędrówki pasterskie, polegające na scho
dzeniu z gór w okolice niższe na okres zim owy, były zjawiskiem  pospo- 
litem na Balkanie jeszcze w X IX  w.

Ludność wołoska musiała stopniowo czysty nomadyzm, który z po
czątku jq cechował, przemieniać na półnomadyzm, wiqżqc się z pew- 
nemi miejscami, stwarzając osady czasowe, letnie i zimowe, a także 
zwolna w miarę osadzania się, zmieniała sposób życia, zajmujqc się 
gospodarka rolnq. Na zmianę zatrudnienia ludności wołoskiej wpłynęła 
„akcja ze strony władz państwowych i w ielkiej własności ,oraz wzrost 
ludności pasterskiej przy równoczesnem zmniejszeniu się terenów pa
stwiskowych".

Państwo wpływało na osiedlenie się ludności wołoskiej, mając na 
względzie cele wojskowe i ekonomiczne. W ielk iej własności również 
ze względów ekonomicznych zależało na stałem osiedleniu się W o 
łochów.

Wołosi posiadali swój odrębny ustrój prawno - gospodarczy. Zrazu 
mieli oni rodzimą instytucję naczelnika t. zw. kniazia. Na grunt polski 
żywioł nomadzki nie przynosił gotowych form  osadnictwa stałego, 
ale łączył normy kolonizacji na prawie niemieckiem z własnym ustro
jem  gospodarczem. Sa tu więc odchylenia, dotyczące strony ekono
micznej t. j. ciężarów ludności, wypływające z odmiennego sposobu 
gospodarczego życia.

Najstarsze osady wołoskie posiadały charakter czysto pasterski, 
przejście zaś do gospodarki rolnej, częściowej lub zupełnej, odbywało 
się powoli tak, że jeszcze w X IX  w. w Karpatach wschodnich utrzymał 
.się typ wsi pasterskich. Dodać też należy, że część pasterzy zaludniła 
nizinne strony U- halicka, lwowska), choć najwybitniej zaznaczyły się 
migracje w Karpatach, gdzie zajęli wyższe okolice, jako teren eksplo
atacji gospodarczej.

O ile chodzi o terminologję pasterską, to form y je j są najbliższe 
analogicznym pożyczkom w języku słowackim.

Nazwiska ludności wykazują pochodzenie bałkańsko • rumuńsko - 
ruskie. Wśród nazw miejscowych liczniejsze jest nawarstwienie sło
wiańskie. Szlak wędrówki ludów wołoskich biegł wzdłuż Beskidu Za
chodniego, Średniego, Wschodniego i Karpat rumuńskich poprzez 
Dunaj koło Żelaznej Bramy na Bałkan, stąd wzdłuż gór zamykających 
kotlinę Morawy ku Krasowi, Alpom dynarskim, głównie zaś ku górom 
albańskim i pasmem w dorzeczu Wardaru. Szlak ów nietylko wyjaśnia 
kwestję pochodzenia ludności, wędrującej w Karpaty, lecz także ważny 
jest dla zagadnienia osadnictwa Siedmiogrodu i początków narodu ru
muńskiego, którego kolebkę widzi autor na Balkanie, skąd później 
przesiedlili się do Siedmiogrodu oraz na niż m iędzy Karpatami a mo
rzem Czarnem.



W pływ  kulturalny, niesiony przez te wędrówki zaznaczył się naj
wyraźniej w zakresie życia pasterskiego: urządzeń technicznych, zw y 
czajów  i wierzeń. Poza tem pierwiastki rumuńsko - bałkańskie spoty
kamy w dziedzinie zdobnictwa i muzyki. Z napływem pasterzy typu 
antropologicznego dynarskiego przyszedł również i do nas odrębny typ 
psychiczny, którego przedstawicielem uznaje n. p. W ł. Orkana.

A. G.
L e w a k  A d a m :  Przemiany ideowe W ielkiej Emigracji

(1831 —  1846). Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Warszawie. Nakładem Pol. Tow. Hist., t. 1. Lwów 
1930, str. 520 —  538

W ychodztw o polskie we Francji, złożone z najzdolniejszych i naj
tęższych ludzi społeczeństwa polskiego, urabiało idee programowe 
i przewodnie przyszłych pokoleń. Ewolucja pojęć, którą przeżyli Polacy 
na em igracji, zastąpiła Polsce rewolucję o charakterze społecznym. 
Zdaniem autora wpływ em igracji na zniesienie pańszczyzny jest bez
sporny; nie jest to ścisłe, ponieważ uwłaszczenie w zaborze austrjackim 
i rosyjskim  przeprowadziły władze państw zaborczych, a w zaborze 
pruskim zapoczątkował to rząd przed em igracją; można tylko przyznać, 
że na rozszerzenie zrozumienia konieczności uwłaszczenia wpłynęła 
znacznie agitacja, idąca do kraju z em igracji. Emigracja przyczyniła 
się do uświadomienia obywateli i zacierania różnic ideowych między 
Polakam i różnych zaborów. Tu zastanawiano się i przetwarzano lak 
ważne sprawy, jak całość ziem dawnej Rzpltej, wiara w  siły narodu, 
dyplomatyczne zw iązki sprawy polskiej, kwestja socjalna i ustrój przy
szłego państwa, wiara w pomoc Europy i w lud, praca organizacyjna, 
a zwłaszcza myśl insurekcyjna.

W szystkie prawie zagadnienia polityczne były tu na em igracji 
poruszone. Sprawa społeczna zrazu występuje na em igracji jako za
gadnienie narzucone z zewnątrz przez liberalny i rewolucyjny prąd 
francuski, przybierając jedynie realne kształty w zagadnieniu znie
sienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów. Uwolnienie chłopów stało- 
się częścią składową programów wszystkich prawie stronnictw emi
gracji. Centralizacja T. D. P., choć głosi zasady demokratyczne i libe
ralne, jednak czyni to nie w myśl haseł kosmopolityzmu, ale mając na 
oku jedynie hasło służby Pclsce i ludowi.

Teorje  socjalistyczne z żądaniem wspólnego władania ziemią od
rzuciła Centralizacja, uważając ten ruch za „humanitarną utopję“ , 
choć nie wszystkie sekcje podzielały to zdanie.

Autor omawia idee i hasła wszystkich ugrupowań na em igracji, 
dając jasny pogląd życia politycznego Polaków we Francji.

Aleksy Gilewicz.
R y c h l i ń s k i  S t a n i s ł a w :  Zasadnicze kierunki robotni

czego ruchu zawodowego w Polsce. Rocznik Wyższej Szkoły Han
dlowej w Warszawie, r. 6 . Warszawa 1929, str. 235 —  326.



W  rozprawie lej wykazał autor różnorodność ('liaraklcru ruchu 
robotniczego w Połste w czasach, kiedy była ona pozbawiona samo
dzielnego bytu państwowego. Przyczyną tego były odmienne warunki 
w każdym z trzech państw zaborczych, I. j. Niemiec, Austrji i Rosji, 
w których on powstawał i rozw ijał się. T o  leż wyrosłe w trzech odmien
nych warunkach organizacje zawodowe stwarzały później pewne trud
ności w wyłonieniu wspólnej ideologji robotniczej. W  szeregu tablic 
statystycznych aulor ujął rozwój lub upadek poszczególnych organi- 
zacyj, podając zarazem tego przyczyny. A. W .

R a d e k  A n d r z e j  St.: Rewolucja w Zagłębiu Dąbrów -
skieni. 1891 —  1905—  1914. Sosnowiec 1929. słr. 152.

Książka ta ciekawa i ilustrowana fotografjam i, o wartości doku- 
ineiilu, jest pamiętnikiem jednego z wybitnych działaczy ruchu rew o
lucyjnego i j (ko taka jest pierwszorzędnym materjałem źródłowym 
dla badań historycznych i społecznych mchów rewolucyjnych w Polsce.

R. W.

S o ł l a n  J a n :  Drugi akl rewolucji srosyjskiej: socjalizacja
wsi. Przegląd Współczesny, r. 9. Kraków 193^, t. 33, sir. 232— 256.

Za przedmiot swej wzorowo zbudowanej pracy’ obrał autor fazę 
rozwoju, w którą wszedł bolszewizm, przeprowadzając socjalizację 
wsi. Okres wałk, jaką wszczął rząd ze siłami przez siebie wyzwolonemi, 
jakoleź je j wyniki, został nazwany przez autora drugim aklem rewo
lucji. Na wstępie autor zwraca uwagę na trudności, jakie przy źródło- 
wem opracowaniu zagadnień obecnej Rosji muszą być opanowane. Są 
niemi stronniczość, wyrażająca się we form ie odrazy lub zachwytu, 
ogrom przestrzeni Icrylorjalnej Rosji, wreszcie brak bezpośrednich 
źródłowych danych. W  loku samej pracy podkreśla autor, iż polityka 
ugrarna w Rosji w I. 1918 — 11 prawie że nie istniała, ziem ia zaś, 
mimo istniejącego na papierze dekretu z 1917 r. o skonfiskowaniu ma
jątków na rzecz państwa, była faktycznie w rękach chłopów. T e j to 
wzrastającej kapitalizacji wsi sowiecka polityka wypowiedziała wojnę, 
niszcząc bezlitośnie chłopa - knłaka. W ynikiem  lej wałki było rozprę
żenie. Również gwałtowna kolektywizacja, napawająca początkowo 
radością inicjatorów (do 1. I. 1930 skoleklyw izowano 30 mil. ha), dała 
ujemne wyniki, gdyż stworzone kolektywne gospodarstwa polrzebowaly 
nietylko inwestycyj lecz i znacznych sum na bieżące koszta eksplou- 
iacji. J. S;.

X. Geografja historyczna.

A r n o l d  S ta u i s ł a w : Geografja historyczna, jej zadaniu 
i metody. Przegląd historyczny. I. 28/8. Warszawa 1929. sir. 
91 —  120.



W  b a r d z o  c i e k a w y m  l \ m  r e f e r a c i e  o m ó w i ł  n a  w s t ę p i e  a u t o r  z a 

d a n i a  i z a k r e s  b a d a ń  g e o g r a f i c z n o  - h i s t o r y c z n y c h .  N a s t ę p n i e  p o d a ł  m e 

t o d y  o p r a c o w a ń  p o s z c z e g ó l n y c h  z a g a d n i e ń  g e o g r a f j i  h i s t o r y c z n e j  w  n a 

s t ę p u  j ą c y c h  r o z d z i a ł a c h :  1. R e k o n s t r u k c j a  k r a j o b r a z u  n a t u r a ln e g o

( ś r o d o w i s k o  g e o g r a f i c z n e  w  p r z e s z ł o ś c i ) ,  2. R e k o n s t r u k c j a  k r a j o b r a z u  

k u l t u r a l n e g o  i h i s t o r y c z n o  • p o l i t y c z n e g o ,  da j i|c  r ó w n i e ż  p r z e g l ą d  o p r a 

c o w a ń  z  l e g o  z a k r e s u .  A .  W .

T e r l i k o w s k i  F., K w i n i c h i d z e  M., K r ó l i k o w 
s k i  L.: Materjały do mapy gleboznawczo - rolniczej Polski. A r
kusz Poznań. (Roczniki nauk rolniczych i leśniczych, tom 2 1 , 
str. 123—  128. Poznań 1929), Arkusz Krotoszyn, Arkusz Gostyń. 
Arkusz Kościan, Arkusz Koźmin. (Tamże, tom 23, str. 351 —  366 
i 507 —  520, Poznań 1930). Arkusz Rawicz. (Tamże. t. 24, str 
133— 136. Poznań 1930)

Ważna dla badań osadniczych i historyczno - ekonomicznych 
Mapa gleboznawcza W o jew  Poznańskiego i Pomorza posuwa się 
szybko naprzód. Zapoczątkowana przed wojną przez Instytut glebo
znawczy berliński jest kontynuowana przez F. Terlikowskiego, pro
fesora gleboznawstwa na Uniwersytecie w Poznaniu. W  I. 30 ..Rocz
ników nauk roln. i lcśn.“ , str. 134 jest zamieszczona mapa przeglą
dowa opracowanych dotąd Sekcyj. Okazuje się z niej, że skartowano 
więcej niż połowę przestrzeni woj. Poznańskiego i około */4 części 
Pomorza.

H. K.: Z prac nad allascin historycznym Polski. Polski Prze
gląd kartograficzny, t. 7 nr. 26 —  28. Lwów 1929, str. 47 — 52

Autor omawia stan prac nad zrealizowaniem idei stworzenia 
Atlasu historycznego Polski. Częściowo spełnił to zadanie Aleksander 
Jabłonowski, tworząc swój ,,Atlas ziem ruskich'1. Dzieło jego konty
nuuje stworzona w roku 1921 Komisja Atlasu historycznego Polski 
przy Polskiej Akademji Umiejętności.

W  r. 1921 i 1927 wydała Komisja dwa zeszyty ,,Prac Kom isji'' 
omawiające zagadnienia programowo - metodyczne, złączone z pra
cami Komisji, które postanowiono rozpocząć od stworzenia wielkiej 
mapy Polski z ostatnich dziesięcioleci X V III w. i przejść później stop
niowo do czasów wcześniejszych, aż do średniowiecza włącznie.

Z wykonanych prac Kom isji wymienia autor „Mapę W ielkiego 
Księstwa Litewskiego w połowie XVI w ." i „Mapę województwa kra
kowskiego w końcu X V III w .", z zamierzonych zaś „Mapę woj. san
domierskiego i lubelskiego", oraz „Słownik geograficzny Polsk i" i „M o 
niimenta Połoninę Carthgraphicn". M. H.

M a n t e u f f e l  T a d e u s z :  Metoda oznaczania granic
w geografji historycznej. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwu-



dziestopięcioletniej działalności naukowej prof. Marcelego Han- 
delsmana. Warszawa 1929 str. 221 —  227.

W y s ł o u c h  S e w e r y n :  Rozwój granic i tery tor jum po
wiatu Kobrynskiego do połowy XV I wieku. Odbitka z „Ateneum 
Wileńskiego". Rocznik VI Zeszyt 1/2/3/4. 1929. W ilno 1930, str. 
122. (Z inapą).

T. Manteuffel stwierdza we wstępie, że teoretycznie granica tery- 
lorjalna jest to linja idealna, jednowymiarowa, oddzielająca od siebie 
dwa różne zawłaszczone terytorja, praktycznie jednak jest ona nie do 
wykreślenia i dlatego w stosunkach granicznych zastępuje ją  —  pas. 
Zależnie od sposobu powstawania, rozróżnia autor granice zgóry ozna
czone (n. p. dziś w Stanach Zjednoczonych A. P., u dawnych Rzymian 
czemś w tym rodzaju były t. zw. fines anlemissi), występujące dopiero 
w czasach nowożytnych, oraz granice rozwojowe, które, zdaniem 
autora, są par ezcellence historycznemi, a zatem właściwemi grani
cami przeszłości.

Ciekawe, ale zupełnie nie przekonywujące, są rozważania autora 
na temat rozwoju lin ji granicznej. Na dwóch głównie tezach, psycho
logicznie i historycznie zupełnie nieuzasadnionych, opiera autor swoje 
rozważania, następnie zaś i wnioski: l-o : im większa subjektywna war
tość objeklu (lerytorjów ) —  tern węższy pas graniczny, 2-o: im  bar
dziej cofam y się w przeszłość, tern bardziej pas graniczny staje się 
szerszy, bowiem i stopień zawłaszczenia jest coraz niższy. Autor uważa, 
że gdy n. p. dla właściciela placu w punkcie handlowym wielkiego 
miasta będzie odgrywać dużą rolę przesunięcie granicy jego  posiadłości
0 kilkanaście, czy nawet kilka centymetrów w jedną lub drugą stronę, 
to posiadaczowi lasu dziew iczego zgoła będzie obojętne przesunięcie 
je j o kilka, a nawet kilkaset metrów. Stąd wniosek autora, że na zupeł
nych nieużytkach (czy las dziew iczy można uważać za zupełny nieu
żytek? —  K. H.) pas graniczny „dochodzi do znacznych nawet roz
miarów*1.

Historyczne dowody autora jeszcze bardziej szwankują. Autor 
powiada, że „ponieważ nie ma za sobą samodzielnych studjów źródło
wych nad geografją historyczną, to dla uwypuklenia teoretycznych 
rozważań postara się zreferować, choćby na podstawie tylko danych 
z literatury, jak wyglądały ziemie polsko - litewskie na przełom ie XV
1 X V I wieku". Powołując się na Kamienieckiego (Rozwój własności na 
L itw ie), uważa autor, że na L itw ie jeszcze w wieku XV I osady oddzie
lone od siebie borami zwykle nie bywały rozgraniczane. Granicą osad 
był jedynie brzeg puszczy (a zatem była granica! —  K. H.), puszcza 
zaś sama tworzyła szeroki pas, stanowiący początkowo „res nullius", 
z czasem uważany za „rega le", z którego okoliczni mieszkańcy ciągnęli 
korzyści, oraz z którego w miarę sił i możności przyrabiali sobie ornego 
pola, rozszerzając w ten sposób swoje dawne, granice. Zdaniem autora, 
granice linearne istnieją tylko wewnątrz polan uprawnych, natomiast 
z zewnątrz jedną polanę od drugiej oddziela pas puszczy bardzo roz-



m aitej szerokości. Autor wie, że źródła wspominają czasami o grani
cach linearnych n lw el i w puszczach, ale natychmiast objaśnia, źe 
w takich wypadkach „m am y do czynienia zw ykle nic z granicami wła- 
ściwemi, trasowanemi, lecz z granicami idealnemi". „Opis takiej gra
nicy mówi zwykle, żc idzie ona od punktu A do punktu B. Jest to 
idealna l in ji powietrzna, która w  terenie niezawsze istniała, bo nie
jednokrotnie nawet istnieć nie mogła, linja, którą życie przekreślało na 
każdym kroku**.

Swe w yw ody kończy dr. Manteuffel słowami: „Przekonawszy (?) 
sif, źe ani w  chw ili dzisiejszej, ani w  przeszłości „gran ica" nie była po
jęciem  jednoznaczncm, możemy z całą stanowczością stwierdzić, źe 
obecna metoda oznaczania granic, zwłaszcza historycznych, jest nie
odpowiednia; co więcej, że, nasuwając fałszywe skojarzenia, wprowa
dza ona w błąd każdego, kto jest zmuszony do korzystania z mapy h i
storycznej".

N ie zajm ywalibyśm y się tak dokładnie „w yw odam i" dra Man- 
teuffla, gdyby jego błędne wnioski nie zbałamuciły autora drugiej wyżej 
cytowanej, bardzo poważnej pracy Seweryna Wysłoucha, który niestety 
uważa wnioski M anleuffla co do powstania i rozwoju lin ji granicznej 
za słuszne (sir. 33) S. Wysłouch bezkrytycznie przyjm uje wnioski 
M anleuffla, chociaż badania i wyniki jego  cennej pracy „R ozw ój 
granic..." jaknajzupełniej im przeczą. Postaramy się to chociaż czę
ściowo —  z braku miejsca —  wykazać.

Przytoczony na sir. 8 cytat W . Kamienieckiego „stała ścisła gra
nica, zbyteczna w okresie nieograniczonej wolnej okupacji, staje się 
prawdziwą życiową potrzebą dla ziem uprawnych, wówczas kiedy 
dwóch osadników, rozszerzając swoje tereny orne czy sianożęci, spo
tykają się ze sobą" stwierdza m. i. tę bezwzględną prawdę, że ta stała 
ścisła granica istniała już nn L itw ie w XV I wieku. Norma prawna, za
warta w Statucie litewskim, a regulująca spory graniczne na terenach 
świeżo wydartych puszczy, odnosi się nie do ziem będących „res nul- 
lius“ , ale do ziemi wspólnej, czyli, jak powiedziane jest w tytule 
artykułu ł ) „o  las sumiezny y przerąbki", w łacińskiem tłumaczeniu 
„D e silva caedua communi diiorum". Nie odnosi się zatem zawarta tam 
norma prawna do „momentu przejściowego w rozwoju i ustalaniu się 
pojęcia ścisłej granicy", tylko reguluje ona sprawiedliwy równy podział 
wspólnej własności lasu, który przemienia się w pole uprawne. Nie 
może być pod tym względem dwóch zdań, o ile przytoczym y dalszy 
ustęp z lego artykułu. Brzmi on: Uslawuiem, jeśliby kto miał las su- 
m ięzny ( =  wspólny), tedy ma każdy ze swoiego pola przeciw soWe 
przerąbki czynić, a od lasu jeden drugiego niema zachodzić, y tak, 
gdzie zelkną się topory, tu ma być granica. A wszakże ieśliby jeden 
duszszy beł v więccy przerąbie!, nisz drugi, a jednemu widzałaby się 
krzywda y  pociągnął go o to do prawa... i 1. d.

M Archiwum Komisji Prawniczej. T. VII. Statut litewski drugiej redakcji 
(1566). Rozdz IX., arl. 10.



Że puszcze, okalające osady nie były ,,res uullius" ani nawet „ r e 
gu le ', świadczy o tem wyrok sądu komisarskiego z 15 marca 1518 roku 
w sporze m iędzy kniaziem Fedorem a właścicielami dóbr Bezdzieża, 
o samowolne wdzieranie się ludzi hezdzieskich w głąb puszczy piń
skiej (str. 10;. Nie jest to zresztą wypadek sporadyczny, ale, jak autor 
sam stwierdza, sporów takich było dużo (str. 12—  131.

Granice osad, włości i powiatów były nu L itw ie w XVI w. bardzo 
ściśle przestrzegane. Dane komisji z rozgraniczenia Kobryńszczyzny 
w 1546 r.t oparte są na ówczesnym sposobie wyznaczania granic (ka
mienie, stare drzewa, znaki na drzewach i t. d.) —  stwierdza autor 
na str. 32. Przytoczone w pracy dla ilustracji fragmenty z opisu rozgra
niczenia powiatu Kobryńskiego z Ratneńskiin zdumiewają nas wprost 
niezwykłą dokładnością opisu granic, które w przeważnej m ierze two
rzyły rzeki i strumienie. 1 tak n. p. w początkach X V I w. „granicą 
powiatów Kobryńskiego i Brzeskiego, może z pewnemi drobnemi od
chyleniami, była rzeka Trościanica" (str. 401, dalej czytamy, iż w XV w. 
hranicy ot starostwa Berestejskoho s t a r o w e c z n o j  ziwoje wody 
reczki Polachwy neruszono" (str. 41), granicami były też rzeczka 
Lśnica Mała (str. 47 —  48), środek pasma błot „B ia łych " (str. 56), 
rzeka Jasiołda, droga z Didów do Berezy, różne uroczyszcza i ostrowy. 
Starzy ludzie, powoływani przez komisje jako świadkowie, ukazują 
znaki graniczne na drzewach i stwierdzają „ z  w e c z i s t u własnost". 
Pytam y się zatem, kiedyż to miały miejsce te etapy „w  rozwoju  granic 
od pasów często nawet znacznej szerokości" i czy naprawdę taki 
magnat jak kniaź Fedor Piński lub rodzina Paców Dowkszewiczów 
(str. 44) prowadziła spore sądowe o granice dla rozrywki, a nie dlatego, 
że właśnie przesunięcie granicy nawet o kilkanaście metrów w posia
danych przez nich puszczach nie było dla nich rzeczą obojętną?

Nie odpowiada prawdzie historycznej twierdzenie dra MunlculTIu, 
że poza brakiem potrzeby ścisłego rozgraniczenia jeszcze wzgląd nn 
bezpieczeństwo wpływał na istnienie szerokich pasów granicznych. 
Przedewszystkiem nadgraniczne puszcze i bagna nie należy utożsamiać 
z pojęciem granicy względnie pasa granicznego. Są to dwa odmienne 
pojęcia. Czytamy natomiast w kronice mistrza W incentego w Ks. X I 
r. 12.. że już Bolesław Chrobry „in  Sala flumine rolnmnam fiserit fer- 
reain, ąuasi r|uihusdnni gadibus sui fines imperii ab oecidente di- 
sterminans", a zatcin nawet w rzece ustanowił granicę w postaci że
laznego słupa. W  „Stiidjarh nad osadnictwem Małopolski" stwierdza 
prof. B u j .i k , że książęta już z początkiem X III  wieku „starali się 
oznaczyć granice włości icli ile możności jak najuroczyściej i jak naj- 
Irw alej". (Studja... str 171 i dalej i. „Granice terytorjum  Trzebnicy, 
o ile nie stanowiły ich potoki, zostały otoczone wałami (aggerum erec- 
tione), a te wzmocnione wyrżnięciem  ciosnów (arborum significationel, 
nadto dla tem większego bezpieczeństwa na wszystkich narożnikach 
t. j. w tych miejscach, gdzie się linja graniczna wyraźnie łamie i tworzy 
kul, tudzież gdzie się spotykają granice 3 lub nawet 4 wsi, nakazał 
on Iks. Henryk Brodaty) wkopać tuż przy wałach kamienie z wykutą



swa cyfrą  (lupidcs nominis niei lit ter is insculptos iuxla ąuosdam ag- 
geres ponere). Podobnych faktów  na przestrzeganie ścisłych granic 
przytacza prol. Bujak w swej pracy sporo. St. A r n o 1 d w pracy 
swej „W ładztw o biskupie na grodzie wolborskim w w. X I I I “  p rzy
tacza dokument z r. 1255, w którym zebrani świadkowie pod przysięgą 
zgodnie zeznali, że ,,anliqua constilulione" granicami między „vicin ia 
de W olborz et alia de Rosprza“ są potoki: ..primus qui dicitur Lucosu, 
(|Uod influ il in Pilczain, secundus Coprivnirza, ubi influit in Lucosam, 
tertius Pyrsna ubi cadil in Coprivniciam et ([uurtus Smolna, ubi incidil 
in Grabam, ulterius ucro per lolam Graham usque in Chocessowic ad 
bancos, per quos Graba transit'*. A zatem cala granica południowa ka- 
szlelanji wolborskiej jest ściśle wyznaczona. W  Kodeksie w ielkopol
skim znajdujemy dokument (nr. 297) z r. 1251, który omawia ścisłe 
rozgraniczenie Nowej Marchji i Brandenburgji. Dokument ten, aczkol- 
kolwiek Riedel uważa go za podrobiony, jest jednakże ciekawą histo
rycznie pewną ilustracją odwiecznych sporów granicznych w tych stro
nach się toczących. Czytamy tam m. i.: Inchoantur autem dicti termini 
in quodam saxo crucibus aliisque notis signato... protendentes se hinc 
in quandam viam de IersdortT. ...Et ducit predicta via ulterius ad 
quandam congeriem lapideam in quu lerrens slipes crucibus Ordinis 
sancti Johannis signatus et lapidibus rectus invenilur... in quo loco 
ilcrum stipes lerreus urope paludem Tsehenhruch incussus habetur... 
i I. d., i l. d. Słowem bardziej idealnego rozgraniczenia w terenie 
trudno na te czasy wymagać. Przykładów na ścisłe rozgraniczenie po
siadłości i istnienie dawnych „od niepamiętnych czasów" istniejących 
granic wsi w ziem i lwowskiej już w XV wieku moglibyśmy z „Aktów  
grodzkich i ziemskich" przytoczyć jeszcze bardzo dużo.

Tak w świetle faktów historycznych przedstawiają się „rozw a
żania teoretyczne" dra Manleuffla. Na podstawie ich doszliśmy do zu
pełnie przeciwnego przekonania, że w czasach historycznych, w cza
sach wogóle, kiedy na w idowni dziejow ej ukazują się takie pojęcia 
jak osada, wieś, miasto, opole, ziemia i t. d. istnieje nietylko „idealna" 
granica, ale rzeczywista, ścisła i w terenie się znajdująca granica, którą 
życie nietylko, że „n ie przekreślało na każdym kroku", ale przeciwnie, 
uwydatniało.

Rzecz naturalna, żc „m elodycznych porad" dra M., jak oznaczać 
granice historyczne w atlasach historycznych nie można traktować po
ważnie, depóki p. M. nie przeprowadzi samodzielnych studjów źródło
wych nad g eog r^ ją  historyczną, zwłaszcza zaś nad wielce bogatą lite
raturą z zakresu m etad w kartografji.

P. W ysłouchowi m ielibyśmy pozatem zrobić jedyny zarzut, że 
mapkę, ilustrującą wyniki jegn  badań, sporządził „na kolanie", poza 
tein praca jego jest cennym wkładem w naukową literaturę z zakresu 
geografji historycznej. K. Jan Hladylowicz.

Ł ę g a W ł a d y s ł a w :  Kultura Pomorza we wczesneni
średniowieczu na podstawie wykopalisk. Roczniki Tow. Nauk.



w Toruniu. 1. 35, 1929, str 153 —  461„ 1. 36, 1930, sir. 105 — 475, 
78 tablic, 160 wykresów, 4 mapy i odbitka.

Pierwszo nu ziemiach polskich obszerne, gruntowne i obficie ilu- 
strowane opracowanie epoki grodziskowej, tak ważnej dla poznania 
kultury naszych przodków Historji gospodarczej dotyczą rozdziały V II 
(chata, mosty, lodzie, wiosła), V III  (myśliwstwo, rolnictwo i zajęcia 
pokrewne), IX  (grodziska i osady), X (skarby, monety, zw iązki han
dlowe), X II (grupy kulturalne i ich ekspunzje, pierwiastki tubylcze 
i obce). W ykaz grodzisk obejmuje 402 pozycyj pewnych grodzisk przed
historycznych, prócz kilkudziesięciu niepewnych lub historycznych, 
wykaz osad przedhistorycznych 187 pozycyj, prócz osad nawodnych 23, 
wreszcie wykaz znalezisk monet lub ozdób 106 pozycyj. Polskie 
monety znaleziono w 45 miejscowościach, monet arabskich znaleziono 
725 w 41 miejscowościach, prócz tego znaleziono monety arabskie 
w 13 miejscowościach, ale ilość nie da się oznaczyć. Dużo jest monet 
niemieckich, ale także czeskich, angielskich i skandynawskich.

F r .  B .

S t a ś k o J ó z e f :  Rozmieszczenie grodzisk przedhistorycz
nych na wschodnim Wołyniu. „Ziemia**, t. 14. Warszawa 1929. 
str. 65 —  6 8 , 1 mapka.

Autor omawia rozmieszczenie kilku grodzisk z epoki przedhisto
rycznej i wczesnohistorycznej na wschodnim W ołyniu, w powiatach 
równeńskim i zdotbunowskim, zwracając uwagę na ich obronność.

S t .  U .

P o l s k i e  P o m o r z e .  Praca zbiorowa pod redakcją Józefa 
Borowika, t. I Ziemia i ludzie. Toruń 1929, str. X +  326 -|- mapka. 
(Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego. Serja: Balticum. zesz I ).

Część pierwsza pracy daje zarys fiz jogra ficzny Pomorza. Składają 
się na niego rozdziały o m orfologji, hydrografji, klimacie w opraco
waniu J. M ikołajskiego i o szacie roślinnej, zabytkach przyrody w opr 
A. Wodziczki. Jako dodatek umieszczono artykuł M. Orfo wieża: Po
morze, jako teren turystyczny. Historyka najbardziej zainteresują w y
kazy grodzisk, jakie dla poszczególnych powiatów pomorskich zawiera 
artykuł o zabytkach przyrody.

Na drugą część pracy, zatytułowaną „Ludzie“ , składają się arty
kuły: J. Kostrzewski: Kultura przedhistoryczna; K. Slołyhwo: Zróżni
cowanie rasowe Kaszubów; A. Fischer: Zarys etnograficzny; M. Rud
nicki: Charakterystyka językowa i nazwy geograficzne; J. W ąsow icz: 
Przegląd stosunków narodowościowych.

Książka wielce pożyteczna dla badań geograficzno - historycznych 
i osadniczych Pomorza, które częstokroć zmuszone są sięgać do wyn i
ków badań prehistorycznych, antropologicznych, etnograficznych i ję 
zykowych. St. H .



D i e c e z j a  c h e ł m i ń s k a .  Zarys  h is ło ryczn o-s la lys tyczn y . 

P e lp lin  1928. sir. 851.
W zorow y ten podręcznik, czyniący zadość wysokim wymaganiom 

naukowym, powstał dzięki in icjatyw ie obecnego biskupa diecezji cheł
mińskiej St. W . Okoniewskiego i wyszedł nakładem Kurji biskupiej. 
Jest on owocem pracy zb iorowej pięciu uczonych prałatów diecezji 
i świadczy chlubnie o wysokiej kulturze nietylko ich, ale i całego 
duchowieństwa diecezji, dlatego, że takiego podręcznika potrzebuje 
i że do niego dostarczyło inform acji autorom. Podręcznik dzieli się na 
dwie części. Część 1 , ogólna (str. 15 —  89) przedstawia w sposób 
ścisły i przejrzysty dzieje diecezji całej. Część szczegółowa opisuje naj
pierw kościół katedralny i instytucje diecezjalne, a następnie w po
rządku alfabetycznym poszczególne parufjc, w obrębie alfabetycznie 
ułożonych 26 dekanatów. Opis parafji —  podaje objaśnienie histo
ryczne nazwy, położenie, liczbę ludności, powstanie parafji. hisłorję 
kościoła i wykaz zabytków, tytuł czyli wezwanie, wiadomości o kola
torach, odpustach, metrykach, bractwach i stowarzyszeniach parafjal- 
nych, szpitalu, szkole, miejscowościach należących do parafji, a w końcu 
ważniejsze zdarzenia. Nazwiska współpracowników, znanych z pracy 
naukowo - historycznej, gwarantują ścisłość in lorm acyj Na końcu do
łączono: statystykę wyznaniową diecezji, spis: a) osób, b) miejscowości, 
cl zabytków, d) arrh iwaljów  i spis rzeczy, oraz osobno mapę diecezji, 
ale bez granic parafij.

Nie popełnię przesady, jeżeli nazwę tę prawdziwą encyklopedję die
cezjalną doniosłym czynem narodowym i naukowym i wyrażę życzenie, 
aby i inne diecezje zdobyły się w niedługim czasie na podręczniki 
równe chełmińskiemu. Fr. Bujak.

S r o k o w s k i  S t a n i s ł a w :  P ru sy  w schodn ie. K ra j

i ludzie. W a rszaw a  1929, str. 190.
Książka niniejsza stanowi bardzo pożądany i pożyteczny nabytek 

w naszej literaturze naukowej. Autor, geograf z wykształcenia, znako
mity działacz społeczny przed wojną, po powstaniu państwa wojewoda, 
a wreszcie konsul generalny w Królewcu, ma wszelkie dane, aby się 
dobrze wywiązać z podjętego zadania, łączy bowiem naukowe znaw
stwo ze świadomością sił, celów i środków politycznych procesu dzie
jowego. Książka jest pełna solidnych inform acji i oświetleń historycz
nych i ekonomicznych, które są podane w form ie bardzo przystępnej.

Fr. Bujak.

L  a n g  e r ó w  n a H e l e n a :  Syslem  ob ron y do lin y  Dunajca 

w  X IV  w. K rak ów  1929 słr. 50 +  mapa. (P race  k rakow sk iego  

oddzia łu  Pul. T o w . H is l , nr. 2 ).
Praca rozpoczyna się dość obszernym opisem dróg wiodących 

z Polski na W ęg ły  przez dolinę sądecką. Z pośród szeregu dróg 
i ścieżek, dwie wysuwają się na plan pierwszy: jedna handlowa, bie-



gnąca doliną Popradu i przez przełącz Vabcr, druga dłuższa, ale w y
godniejsza, używana do podróży dyplomatów, biegła doliną Dunajca, 
przez Czorsztyn i Starą Wieś. W szystkie drogi wiodące z W ągier w do
liną sądecka, zbiegały sią pod Nowym  Sączem, stąd gród ten nabrał 
szczególnie ważnego znaczenia strategicznego. Obroną doliny sądec
kiej powierzono Klaryskom starosądeckim. Źle jednak wyw iązywały 
się z powierzonego im zadania i im należy przypisać winą cofnięcia 
się granicy ze Spiszą na linję Dunajca (utrata trzech grodów: Podo- 
lińca, Gniazda i Luhowli). Książęta polscy musieli więc sami zakrzątac 
się około ufortyfikowania doliny. Początek dał W acław czeski, celem 
zabezpieczenia sią przed Łokietkiem , wspomaganym przez W ągry, bu
dując dwa nowe grody Nowy Sącz i Lemiesz, oraz urządzając dwie 
brony sądeckie. Z biegiem czasu powstał cały system fortyfikacyj, sto
jących na straży dróg, ścieżek i przejść, wiodących przez góry. Pobu
dowano cały szereg przekopów, przesiek i zameczków. Tych  ostatnich 
było w X IV  w. na terenie ziemi sądeckiej aż 16, a opis położenia i zna
czenia każdego z nich zamyka pracę. Zdobyczą autorki jest umiejsco
wienie obu bram sądeckich (jedna pod Rytrein, Przysietnica, druga 
pod Grybowem, GródekI, oraz dwu zameczków W ronina (na wzgórzu 
W żary, między Grywałdem a Kluczkowcamil i Lemiesza lobok wsi 
Obidza, na przejściu z Jazowska do Szczawnicy). T. L(ui.

K o c z  w a r u  M a r j a n :  Z przeszłości południowo-wschod
niej Polski. „Ziem ia", l. 14. Warszawa 1929, sir. 57 — 60.

Autor przedstawia tu wyniki analizy pyłkowej torfowisk (3 d ia 
gramy), umożliwiające poznanie warunków klimatycznych i szaty ro
ślinnej naszej ziemi w czasach przedhistorycznych, oraz podaje w y
niki badań przeprowadzonych w południowo - wschodniej części Polski. 
Jakkolwiek jest to praca hotuniczno - przedhistoryczna, jednak dla hi- 
storji gospodarczej nie obojętna. St. V.

O l s z c w i c z  B o l e s ł a w :  Karlografja polska XV  i XVI
wieku. (Przegląd chronologiczno - bibljograficzny) z tablicą. Po l
ski Pr/.ogla 1 Kartograficzny, r. 8 , nr. 31, Lwów 1930. str. 147— 166.

W e wstępie zawiadamia nas autor, iż relem jego jest chronolo
giczne zestawienie najważniejszych wydarzeń w dziejach knrtogralji 
polskiej. Zaczynając od pierwszego znanego wypadku posługiwania 
się przez Polskę mapą w r. 1421, t. j. w czasie sporu z Zakonem krzy
żackim, kończy na omówieniu pierwszej szczegółowej mapy L itw y, 
wykonanej około 1600 r. przez Tomasza Makowskiego, z in icjatywy 
ks. Radziwiłła Sierotki.

Przegląd obejmuje tylko niapy polskie U l pozycyjl, wykonane 
przez Polaków, lub z ich udziałem czy pomocą, nie uwzględnia nato
miast tego co poza granicami państwa wykonali obcy, z wyjątkiem  naj
dawniejszych map Prus i Śląska.



Uzupełnienie pracy stanowi tablica, która może służyć za pod- - 
stawą krytycznej oceny kartografji polskiej X V I w. Zdaniem autora 
kartografja nasza opierała się na pracach polskich i dorównywała 
współczesnej kartografji zachodniej. M. H.

W ą s  i c z  M i c h a ł :  Ruskie przełęcze karpackie w czasach
nowożytnych. Prace historyczne ku uczczeniu 50 - lecia Akade
mickiego Koła Historyków U. J. K. we Lwowie 1878—  1928. 
Lwów  1929, str. 313 —  330 (z mapą).

W  krótkiej rozprawce przedstawia autor handlowe i strategiczne 
znaczenie przełączy, przecinających wal karpacki na przestrzeni od 
Dukli do (ió r Rodniańskich. Wartość poszczególnych przełęczy nie 
była jednakowa —  zależna była bowiem od warunków geograficznych, 
a przedews/.ystkiem od ich dostępności. Prócz tego na znaczenie pew
nych przełęczy wyw ierały wpływ stosunki polityczne, panujące po 
obu stronach wału górskiego. W  okresie omawianym przez autora 
najpoważniejszą rolę odgrywały obok przełęczy obniżenia dukielskiego 
przełęcze slryjskie.

F r o e h l k e  A :  Instrukcja służbowa dla leśniczych, obo
wiązująca przed trzema wiekami. (..Przegląd leśniczy"). Poznań 
1930. str. -!29— 31

Streszczenie napisanej po niemiecku instrukcji dla leśnika (Forsl- 
knecht) w l.endzinach na Górnym Śląsku, wydanej w r. 1654.

P a w ł o w s k i  S t a n i s ł a w :  Polesie przed siu laty. Zie
mia. t. 14, Warszawa 1929, str. 395 —  400.

Autor zaznajamia tu czytelnika z rozprawką, traktującą o opisie 
Polesia, napisaną przed stu laty przez Kazim ierza Kontryma, urzędnika 
Danku Polskiego, wysłanego na Polesie w celu zbadania tamtejszych 
stosunków gospodarczych i handlowych. Publikacja wyszła w k ilku
dziesięciu egzemplarzach lilografowanych w r. 1829, polem w drugiein 
wydaniu w r. 1839. Praca, oparta na urywkowych wiadomościach i in
formacjach, nie jest geografją dawnego Polesia, nie daje należytego 
obrazu lej krainy, a ogranicza się tylko do części zachodniej. Jednak 
pisana przez ekonomistę o poważnein przygotowaniu naukowem jest 
zbiorem praktycznych wiadomości o Polesiu, potrzebnych lyin, którzy 
myśleli o podniesieniu przemysłu i handlu na Polesiu i była przez 
długie czasy jedynym krajoznawczym  zbiorem wiadomości o lej ziemi. 
Rozprawa dzieli się na dw ie części. Pierwsza zawiera opis podróży, 
przeplatany uwagami o kraju, ludziach i stosunkach gospodarczych, 
druga „uwagi i wiadomości zebrane w tej exkursji po Polesiu". Pracę 
kończą „U w agi kpnkluzyjm  “  i „Przestroga". Najobszerniej podaje 
Konlrym  % ?ird jo ‘' cudrtrwe pod względem historycznym wiadomości 
o rolnictwie, przemyśle, rzemiośle i handlu, oraz o statkach i towa
rach, spławianych na rzekach Polesia. S t .  U .

I



O r in i c k i W i k t o r :  2 vcic gospodarcze kresów wschod
nich Rzeczypospolitej Polskiej. Z 6  ilustracjami oraz z atlasem 
Kraków 1929, str. 308 +  44 (Prace Instytutu Geograficznego 
U. J.. zesz. 11).

Badanie życia gospodarczego kresów wschodnich opiera autor na 
analizie stosunków geograficzno - przyrodniczych, socjologicznych i ma- 
terjalnych. Pod względem fizjograficznym  rozróżnia trzy w ielkie re- 
gjony geograficzno - gospodarcze, które odróżniają się nietylko roz
maiłem urzeźbieniem ziemi, geologiczną budową, morfogenezą, składem 
gleby, ale też odmiennemi hydrologicznemi i klimalycznem i stosun
kami.. Z punktu widzenia historycznego wskazuje autor na fatalny 
wpływ  polityki rosyjskiej w X IX  w. i wojny światowej, skutkiem czego 
kresy niedorozwinęly się gospodarczo. Rozdrobnienie własności mało
rolnych, oraz analfabetyzm utrudniają poprawę materjalnych stosun
ków. Gospodarstwo rolne prowadzi się h. ekstenzywnie. Przemysł 
w początkach Najbardziej rozwinięty przemysł drzewny (tartaki), 
oraz kamieniołomy pracują na wywóz. W ielką przeszkodą dla 
rozwoju kraju jest brak dróg. Atlas do życia gospodarczego Kresów 
Wschodnich oparły przeważnie na danych z 1921, a zawierający 75 
różnych wykresów, stracił dziś właściwie swoją aktualność i posiada 
raczej znaczenie jako ..Atlas tlo hislorji życia gospodarczego Kresów“ .

K. J. H I.

N o w a k o w s k i  S l a n i s ł u w :  Geograf ja gospodarcza 
Polski Zachodniej, I. I. Poznań 1929, sir. 436, I. 2. Poznań 1930. 
str. 403.

Tom pierwszy traktuje o środowisku geograficznem, ludności i w y
twórczości roślinnej, I. drugi o wytwórczości zw ierzęcej i przemyśle 
rolnym. Następny tom III jest w przygotowaniu. Dzieło to jest pod
ręcznikiem, dającym systematyczny opis obecnego stanu gospodarczego 
Polski Zachodniej, jest ono uwagi godne dis historyka ze względu na 
metodę opisywania stanu gospodarczego, posługującą się obfitym  ma- 
Icrjalem statystycznym, mapami i wykresami. St. H.

S c  h  m  i d  l - I I  a  a c  k  : G e o p o l i t i s c h c r  T y p e n  - A t l a s .  Z u r

E i n f i i h r u n g  in  d i c  G r u n d h c g r i f T e  d e r  G e o p o l i l i k .  G o l h a  1 9 2 9 .  

6 2  s t r .  t e k s t u  3 0  s i r .  m a p .

P o l i t y k a  p a ń s t w ,  i c h  r o z w ó j  l e r y l o r j u l n y ,  z a l e ż a ł  z a w s z e  i c i ą g l e  

p o z o s t a j e  p o d  w p ł y w e m  p r z y r o d y ,  a w y r a ż a j ą c  s ię  ś c iś l e j  g e o g r a f j i  

k r a ju ,  p a t r z ą c  b o w i e m  n a  r o z w ó j  l e r y t o r j a l n y  p a ń s t w  z a w s z e  d o s t r z e c  

w  n im  m ożn i ' ,  p e w n e  p r o b l e m y  g e o g r a f i c z n e .  B ę d z i e  to  n. p. d ą ż e n i e  

d o  o p a r c iu  g r a n i c  p a ń s t w o w y c h  o  j e d n o  c z y  w i ę c e j  m ó r z ,  d o  o p a n o 

w a n i a  c i e ś n in ,  c z y  c a ł y c h  b a s e n ó w  m o r s k i c h ,  lu b  d ą ż n o ś ć  d o  o p a r c i a  

g r a n i c  o  r z e k i ,  p o d b o j e  d o r z e c z y ,  w a l k i  o  g r a n i c e  g ó r s k i e  i p r z e ł ę c z e  

(h r a in y ) ,  z m a g a n i a  s ię  o  d r o g i  h a n d l o w e ,  b o g a c t w u  n a t u r a ln e ,  t e r y -



torja  i I. p. Cały ten szereg problemów z zakresu geografji politycznej 
układają tu torow ie niniejszego studjum w  cztery grupy, w  których 
po kolei rozpatrują znaczenie morza, rzek, gór i obszaru (Landraum).

W  części pierwszej pracy, na którą złożył się tekst, zostały po
wyższe zagadnienia postawione i objaśnione na całym szeregu przykła
dów , zaczerpniętych bądźto z historji, bądźto ze stosunków nam współ
czesnych. Jednakowoż objaśnianie problemów geograficznych przy po
mocy samego słowa byłoby niewystarczające; autorowie więc, dla tern 
łatw iejszego zrozumienia tekstu, dodają doń cały szereg mapek - szki
ców, w  których znaczną część, omówionych w tekśrie przykładów, 
przedstawiają graficznie. Szkice, których jest 176, są wprawdzie nieraz 
bardzo malc, ale dobrze wykonane. Wszystkie sporządzono w jednej 
tylko barwie, czarnej, ale potrzebne wyróżnienia pewnych obszarów, 
uzyskano przy pomocy przejrzystego cieniowania lub grubych, rzuca
jących się w oczy lin ij W  szkicach, ilustrujących rolę gór, przedsta 
wiono układ pionowy przy pomocy rysunku szrafowego. W  samym 
tekście, nąpisanym stylem zwięzłym , niemal lakonicznym, ale jasnym, 
poruszono na 62 stronach ('ruku aż 63 problemów, samo więc ich wy
liczanie znjęloby zbyt wiele nicjsca. Przedstawimy jednak kilka, aby 
zobrazować metodę, sposób ujmowania zagadnień i poglądy autorów.

W  rozdziale o morzu, specjalnie nas Polaków, ciekawi problem 
stosunku państw przybrzeżnych (Kiistenstaaten) do śródlądowych. 
Państwa przybrzeżne swój hyl zawdzięczają morzu, a źródłem ich bo
gactwa jest zaplecze (Hinlerlnud), dla którego są łącznikiem z morzem. 
Dlatego starają się one wchłonąć państwa śródlądowe, te zaś odwrotnie 
dążą do opanowania pierwszych. W alka kończy się albo podziałem 
państwa śródlądowego (Polska), albo utratą niepodległości przybrzeż
nego (Zakon krzyżowy. Inflanty). Historja uczy nas, że szala zwycię
stwa częściej przechyla się na stronę państwa śródlądowego. Zapo
biegając przyszłym  wojnom, należy unikać i przeciwdziałać tworzeniu 
obu rodzaji państw, ponieważ one są zawsze ich zarzewiem. Z tego 
więc punktu widzenia za źródła przyszłych konfliktów należy uważać 
dzisiejsze W ęgry, Polskę, Litwę, Łotwę, Estonję.

Rzeka jest bardzo dogodną linją komunikacyjną, nietylko wodną, 
ale też lądową, a zarazem ze swemi dopływami tworzy zwartą sieć 
komunikacyjnn łączącą dorzecza w jedną organiczną całość. Dlatego 
za najhardziej naturalne należy uznać dążenie do całkowitego opano
wania takiej jednostki komunikacyjnej. Państwo polskie jest ty po we m 
państwem wiślanem Opanowało ono nietylko samo dorzecze W isły, 
ale też calv system rzek z niem bezpośrednio związanych. Jego leź 
dążenie do zdobycia ujścia W isły jest zupełnie uzasadnione i natu
ralne, lecz na jego nieszczęście przeciwstawiają mu sic najżywotniejsze 
interesy narodu niemieckiego. Natomiast za nonsens, z punktu w i
dzenia geografji, należy uważać pociągnięcia dyplomatów, w których 
bądźto dzielą oni jedno dorzecze linjami granicznemi między kilka 
państw (Niemen), bądźto zaryglowują jego ujścia iW olne Miasto 
Gdańsk).



Mocarstwa zabezpieczają wnętrza swych państw na rozmaite spo
soby: albo budując systemy twierdz, albo opanowując przedpola 
(marchje, Glacispolitik), lub wreszcie odgradzając się od n ieprzyja
ciela przy pomocy szeregu, zależnych od siebie, drobnych państw 
buforowych. Przy pomocy takich państw można też nieprzyjaciela 
okolić i grozić mu na tyłach, ale ich losy związane są ściśle z losem 
możnego protektora, zależą od jego poparcia, a na calem ich życiu 
i polityce cięży jego przemożna ręka. Po w ielkiej wojn ie Francja 
postanowiła otoczyć Niemcy całym szeregiem, zależnych od niej, 
państw drugorzędnych. Jej plan wyodrębnienia z Rzeszy Nadrenji 
i utworzenia z niej odrębnego organizmu nie udał się, ale zato faktem 
dokonanym stały się je j zamiary na wschodzie. Tu między Rzeszą 
a Rosją utworzono szereg państw buforowych, jak: Rumunję, C zecho
słowację, Polskę, Litwę, Lolwę, Estonję. Same nie mają one dość sił, 
by utrzymać swą niepodległość i pozostają w mniejszym lub większym 
stopniu zależności od Francji i Anglji. Ale los ich jesl przesądzony, 
bo ani Rosja nie pozwoli sobie wydrzeć dostępu do Bałtyku, ani leż 
Niemcy swej drogi na wschód i południowy - wschód. Wciśnięte m iędzy 
dwa mocarstwa zostaną w  przyszłości zmiażdżone.

Prawo rekompensaty polega na leni, że państwo, które wskutek 
przemocy utraciło cześć swego lerylorjum  w  jednej stronie, stara się 
skupić swe siły i straty powetować gdzieindziej. Tak Kartagina po stra
cie Sycylji zdobyła Hiszpanję. a Anglja po oderwaniu się Stanów Zjed
noczonych rozbudowała swe kolonje w lndjach i Australji. Tak Austrja 
po stracie Śląska pióbowała opanować Bawarję, zaś okupacja Bośni 
i Herzogowiny wynagrodziła je j stratę Lom bardji i W enecji. Dlatego 
leż jesl rzeczą całkiem zrozumiałą, że Niemcy, okrojone w traktacie 
wersalskim, starają się usilnie swe straty powetować. Pochód na 
zachód mają narazić zamknięty, o kolonjach bez floty nie ma co 
myśleć, pozoslnje więc tylko droga na wschód i południowy wschód, 
a na niej najpierwszym celem wcielenie Auslrji.

Przytoczone wyżej poglądy autorów i wiele innych, świadczą, że 
hołdują oni leorjom  malerjalizmu geograficznego. W edle ich zdania 
przyroda, geografja kraju, wywiera decydujący wpływ  na układ sto
sunków politycznych. Bo wprawdzie człowiek nieraz łamie prawa przy
rody, dzieli to, co ona połączyła, lub przeciwnie łączy, co ona po
dzieliła, jednak te twory jego działalności są przem ijające i krótko
trwałe, ho życie musi wrócić do tych naturalnych łożysk, jakie diii 
wyznaczyła natura. Najważniejszymi czynnikami, łączącemi poszcze
gólne części państwa w jedną całość są: ziemia, tworząca zwartą jed 
nostkę geograficzną, a potem stosunki gospodarcze i kulturalne. 
A jedność narodowa? Ta, owszem, jest pożądana, ho państwa narodo
wościowe muszą wiele sił poświęcić swym stosunkom wewnętrznym 
(walce z mniejszościami). Autorowie mówią nawet o niebezpieczeń
stwie państw narodowościowych, wskazując na Czecho - Słowację, na 
obszarze której Czechów mieszka tylko 46"/,, a Słowaków 13*/0. Ale 
państwo czecho - słowackie jesl bezsensowne (widersinnig) nie tyle ze



względu nu brak jedności naiodowej, ale przede wszy slkiem ze względu 
na swe położenie geograficzne. Terytorjum  jego  przedstawia się jako 
wąski, a długi pas ziemi, nie tworzący żadnej jednostki geograficznej, 
bo Czechy właściwe Łaba wiąże z Rzeszą niemiecką, M orawy ciążą ku 
Austrji, zaś Słowaczyzna ku W ęgrom . T o  „groteskowe państwo" po
wstało tylko dzięki mocarstwowej polityce ententy, ale najmniejsze 
zm iany w europejskim układzie sił przyniosą mu śmierć.

Obok materjalizmu przebija się idea lak charakterystyczna dlu 
społeczeństwa niemieckiego, idea, której najgłębszym wyrazicielem 
bvł Nielsche —  cześć dla siły i mocy. Ty lko  państwa wielkie, mocarne, 
są wedle autorów zdolne do prowadzenia samodzielnej polityki i do 
utrzymania swej niepodległości. Państwa małe, jeżeli utrzymują się 
przez czas jakiś przy życiu, to tylko dzięki poparciu i opiece swych 
możnych protektorów. Jednakowoż Iracą one swój byt niepewny i nie
trwały z chwilą, gdy pomoc z zewnątrz zawodzi lub gdy sąsiednie 
mocarstwa porozumią się m iędzy sobą. I  tę przemoc, len gwałt, wyko
nywany przez silniejszego na słabszym, uważają aulorowie za nie
zmienne i naturalne prawo, coś, czemu nie należy się dziwić, ani prze
ciwstawiać.

Jednakowoż wnioski, wypowiedziane w niniejszej rozprawie są 
w znacznej części mylne, bo zostały oparte na mylnem mniemaniu, 
wypływającein z malcrjalistycznego poglądu, jakoby państwo tworzyło 
samo terytorjum. Tymczasem na państwo składa się ziemia i naród, 
społeczeństwo, które na lej ziemi mieszka. A człowiek nie poddaje się 
biernie pracom  przyrody, ale rządzi się własnemi. Narody nietylko 
rozw ija ją się, ale też upadają i wymierają. Ileż to już społeczeństw, 
.narodów i ras przesunęło się przed oczyma ludzkości, ile potęg i mo
carstw —  a dziś ledwo drzazgi po nich zostały. W ym arły lub uległy 
innym, młodszym, ale za to pełnym sił życiowych. A te właśnie siły, 
tkwiące w samym narodzie, w rękach i mózgach jego obywateli, zostały 
przez autorów zupełnie pominięte. Dlatego też napewno sprawdzi się 
bardzo niewiele przepowiedni, wypowiedzianych w niniejszej książce.

Tadeusz Ladenberger.

II e t u e r  A.: Dor Gang der Kultur iiber die Erde. Wyd. 2. 
przerobione i rozszerzone Lipsk - Berlin 1929, sir VI +- 164 
1 mapa w tekście.

W łaściwą część pracy poprzedza krótki rzut oka na geografję 
ziemi, po którym dopiero omówiono powstanie ludzkości, ras i dzieje 
kultur na poszczególnych stopniach je j rozwoju: od kultur pierwotnych 
(Nalurcolkerl, przez pasterskie, rolnicze, aż do rzecznych i śródziemno
morskich. Kończy książkę pogląd na europeizację świata. W  pracy lej 
autor pięknie przedstawił i wydobył najistotniejszy problem, walkę 
człowieka z przeciwslawinjncemi mu się siłami przyrody. T. Lad



M a a s  W  a 11 h e r l)r.: Mapy osadnictwa przedhistorycz
nego Wielkopolski. Z 6  mapami. ..Przegląd Archeologiczny**. Tom  
3. zesz. 2, 1926.

T e n ż e  : Die Kntsteliung der Posener Kulturlandschaft. Bei- 
trage zur Siedelungsgeographie. Deutsche Wissenschaftliche Zeit- 
sclirift fiir Polen. Heft 10 (Sonderheft). Poznań 1927. str. 155. 
(Z 3 mapkami i 5 figurami).

T e n ż e "  Der Netzedistrikt 1774. Zeitschrift fur Politik. 
Berlin 1927.

T e n ż e :  Posener Grossgrundhesitz. Jahrhuch fiir Boden-
reform. 191*7.

T e n ż e :  Ueher dctitsche Dorfformen in Posen und die
dentsch - polnische Sprachgrenze dortselhst. Zeilschrifl des Ve- 
reins fiir Volkskunde. Berlin 1928.

T e n ż e :  Beziehungen zwischen altester Besiedlung, Pflan
zenverbreitung und Bóden in Ostdeutschland und Polen. Deut
sche Wissenschaftliche Zeitschrift fiir Polen. Heft 13. Poznań 
1928. (Z 4 mapami).

T e n ż e :  Wandlungen im Posener Landschaftsbild zu preu • 
sischer Zeit. Beilragc zur Siedelungsgeographie. (Z 7 mapami i fi
gurami I Forschungen zur deutschen Landes - und Volkskundc. 
Zesz. 1. Stuttgart 1928.

T e n ż e :  Studien zur Wirtschaftsgeschichte des Posener
Landes. Poznań 1929. Odbitka z zesz. 16 i 17 der deutschen Wis- 
senschaft. Zeitschrift f. Polen.

T  e n / e : Die Flntwaldung des Posener Landes. (Z mapą)
Pelermanns. Geogr. Mitteilungen. R. LXXVT. 1929 zesz. 1/2.

W. Maas jest właściwie geografem, jak to zresztą sani w pracach 
swych i w polemice z Dr. A. Miitlerem dobitnie podkreśla. Przeglądając 
atoli jego prace i artykuły, pojawiające się w ostatnich czterech lalach 
w najróżniejszych wydawnictwach i czasopismach, widzimy, że dzie- 

Klzina jego zainteresowań naukowych sięga bardzo daleko. Zajmują go 
nielylko zagadnienia geograiji osadnictwa W ielkopolski zachodniej, 
przyświęca on również uwagę hislorji osadnictwa i ustroju społecznego, 
hislorji gospodarczej i hislorji cen, archeologji (ojciec jego G. Maas 
hyl znanym archeologiem niemieckimi, geograiji florystycznej i t. d. 
Prace Maasa odnoszą się do terylorjuin środkowej i zachodniej W ie lko
polski, b. zaboru pruskiego, to też tern bardziej zasługują na wzmiankę 
i ocenę naszą, gdyż niejednokrotnie ilustrują i przedstawiają w nauce 
niemieckiej wyniki badań uczonych polskich. Najważniejszą pracą, 
którą uzupełniają i wokół której skupiają się pomniejsze, porozrzu
cane w różnych czasopismach artykuliki, na poszczególne drobniejsze



tematy, jest jego  „D ie Entstehung der Posener Kulturlandschaft“ , oraz 
dalszy je j ciąg „W andlungen im Posener Landschaftsbild zu Preussi- 
scher Zeit“ .

Szczegółowych badań nad dziejam i osadnictwa w W ielkopolsce 
prawie że nie mamy, bo prace K. Potkańskiego (Studja nad ustrojem 
grodowo - plemiennym, P. Pośm. t. 11), Martiny’ego (Landliche Orts- 
forinen Posens. Hist. Ztschr. f. Posen. t. X X V III, z. 5), nie w yczerpy
wały tematu. W . Maas, jakkolw iek geograf, stara się opracować ten 
temat, wciągając do swych badań dotychczasowe wyniki prehistorji, 
historji, oraz historji gospodarczej i społecznej.

W edług Maasa, najwcześniejsze zasiedlenie W ielkopolski (D ie En- 
stehung... str. 6 — 18) m iało miejsce na stokach szerokich dolin rzecz
nych i na bezleśnym (?) czarnoziem ie kujawskim. W ielk ie  przestrzenie 
leśne i rozległe bagna leżały jeszcze w późniejszych czasach słowiań
skich pustkami zupełnie niezasiedlone i zostały zdobyte dla osadnictwa 
dopiero w X II I  i X IV  stuleciu przez kolonistów niemieckich. Od
miennie, jak w kraju m iędzy Łabą i Odrą, gdzie proces osiedlenia był 
następstwem wojennych (kriegerischer) wydarzeń, osadnictwo w W ie l
kopolsce zostało zapoczątkowane przez książąt i liczne niemieckie (?) 
klasztory i było dalej kontynuowane przez wielką i małą szlachtę. 
Autor zwraca m. i. uwagę na ścisły związek osad z grodziskami przed 
historycznemi, związku tego jednakże nie jest w stanie bliżej wytłu
maczyć. W brew  poglądom Martiny’ego utrzymuje, że jednak osada 
samotnicza (E inzelhof) jest starą formą osadniczą w słowiańskiej 
Polsce (str. 26). W łaściwe wsie powstały dopiero później pod wpływem 
niemieckim, bo nieprawidłowe skupienie dworzyszcz w staropolskich 
wsiach —  uważa Maas —  możnaby według patronimicznych końcówek 
na -ów, -owa, -owo, -in, -ina, -ino, sprowadzić również do pierwotnych 
(ehemaliger) osad fam ilijnych, które się następnie rozwiązały lub też, 
skutkiem przewagi jednego dworu, osady chłopów zależnych grupo
wały się mniej lub więcej nieprawidłowo wokół tego znaczniejszego 
dworu.

Autor cytuje licznych polskich autorów, powołuje się na Piekosiń- 
skiego, Kutrzebę, Smolkę, Rostafińskiego i Wojciechowskiego, polem i
zuje z Koslrzewskim, Handelsmanem, Bujakiem, Tym ienieckim  i Ty- 
cem, zarzucając im tendencyjność w zaprzeczaniu wyższego kultural
nego poziomu Niemców (str. 61). Niezrozumiałem wydaje się nam takie 
stanowisko uczonego, tern bardziej, że ani jednem słowem nie dowiódł 
tendencyjności strony przeciwnej. A zatem retoryczny zwrot Maasa 
,,ich glaube, man muss die Frage ohne nationale Yoreingenommeii- 
heiten untersuchen" (str. 61) trzeba odnieść wyłącznie pod adresem 
samego autora.

Maas nie opanowuje metody historycznej. Fakty historyczne zna 
prawdopodobnie tylko z podręczników lub wydawnictw popularnych, 
dlatego też jego nieufność do młodszych autorów polskich. Ustępy cy
tuje bezładnie, nie przeprowadza krytyki, wnioski swe formułuje na
tomiast we form ie zapytań lub dwuznacznych twierdzeń jak n. p. na



sir. 13: „Ich  halle also das Slavenlum der Lausilzer zwar nich! fur 
vóllig ausgcschlossen, aber fur sehr wenig wahrscheinlich", lub na str. 
47: „aber ich glaube, man kann sagcn: Isl der Vogt, Schulze, locator 
ein Deulscher, so sind es auch die Bauern, isl es ein Pole, so auch die 
Bauern". Możemy żalem słusznie uważać, że autor w odniesieniu do 
zjawisk historycznych często w ierzy, że lo lub owo „da się powiedzieć", 
trudno jednakże nam traktować jego „w ierzen ia" poważnie. Przy końcu 
swej pracy, napisanej zresztą z wielką erudycją publicystyczną i z pew
nym „rozmachem naukowym", wplątał się autor zupełnie niepotrzebnie 
w polemikę z Romanem Dmowskim, który, jak to wiadomo, jest poli
tykiem i nigdy nie rościł sobie pretensyj na sławę historyka. W  oma
wianiu zatem odnośnych ustępów usuwamy się, pozostawiając pole 
wolne dla fachowców - polityków.

Maas ]est geografem, nie jest natomiast —  jak stwierdził to Dr. 
A. Miiller M —  ani radiowym  historykiem, ekonomistą, prawnikiem 
germanistą, slawistą. historykiem sztuki, agronomem, socjologiem, ani 
fachowym i t. d., i I. d., mimo, że wszystkiemi temi dziedzinami 
nauki się interesuje fachowo. Z przykrością musimy jednakże stwier
dzić, że z bliskiej i znanej mu niewątpliwie dziedziny geografji daje 
nam bardzo mało, a to prawie że nic. W  swej zasadniczej pracy „D ie 
Enstehiing..." przyświęca geografji dwa m ikroskopijne rozdziały „Lagę 
des Posener Landes" i „W ald  und Sumpf", w których bądźto przytacza 
zdania innych uczonych, bądźto podaje dane statystyczne. Do artykułu 
„D ie Entwaldung des Posener Landes", drukowanym w „Petermanns 
Milteilungen' dołączył autor mapę Vogla z umiejscowionemi osadami 
lokowanemi na prawie niemieekiem i osadami „holenderskiem i". Mapa 
ta, zatytułowana pretensjonalnie „F riiliere  und jetzige Bewaldung des 
Posener Landes" ma kartograficznie uzmysłowić powstanie kultural 
nego krajobrazu W ielkopolski, dzięki osadnirzej działalności koloni
stów- niemieckich Uzasadnienia dla owej mapy znajdujemy w wyżej 
nazwanym artykule. Ażeby ustalić pierwotny zasiąg lasów w W ielko- 
polsce, autor, odrzuciwszy metody historyczne, topograficzne i topo- 
nomastyczne jako nieprzydatne i nie prowadzące do celu (? !), p rzy j
muje jako niezbity pewnik, że wszędzie lam, gdzie powstały osady na 
prawie niemi<ckiem i osady „holenderskie", oraz wata sołtysie; pssed- 
tem była bezludna puszcza i hsyio. Trzeba się dziwić, że podobne 
„curiaaa naukowe’- drukują się w XX stuleciu, w poważnych „Peter- 
n a a n  Mitteiluugen". C.zylamy zatem dosłownie (str. 24): „D ie  Karle 
zeigt «a s  mit roter Signalur dic vill:ic locatae iure teuthonico nacli 
dem W treirh iris dieser Orle. das ich iii „Enslehung" S. 31 —  39 ge- 
geben habe. Das Gebiel dieser Dorfer war also bis etwa 1300 nocli 
W ald ". Na podstawie mapy dochodzimy do niewątpliwego przekonania, 
że ni. i. okolica Poznania, Krobi, Gniezna i Kujaw jeszcze przed r. 1300 
była bezludną puszczą, podczas gdy z artykułu dowiadujemy się, że

‘ I Dr. W. Maas — Dr. 4. Muller. Polemik. Deutsche Wissensehaflliche 
Zeilscbrifi liir Polen. Heft 20. Poznań 1030.



okolice Ic piawdopodobnic już z natury były bezleśne i od neolitu 
nieprzerwanie zasiedlone! Prawdziwa „kasza naukowa", podlana nie
szczęśliwym cytatem Piekosińskiego z przed 40 lal: „D ie Lokation 
von Dórfern zu deulschen Recht, dereń Hauptkennzeichen die Rodung 
der W iildcr isl, iinderte im Laufe des M iltelalters vollstandig die 
Physiognunue unseres Vaterlandes, indem sie diesem fast durchweg 
waldigem Lande den Charakter eines iiberaus landwirtschafllichen gab.

W ogóle wszystkie „Beitrage zur Siedelungsgeschichle" Mu asa wy
wołuj]) bardzo przykre wrażenie i ażeby wyliczyć ważniejsze błędy, 
to na to potrzeba by pisać książkę. Dla przykładu przytoczymy jeden 
z nonsensów, na który zwrócił uwagę l)r. Muller, a mianowicie w swych 
„W andlungen" na sir. 32 piesze autor, że „w  Polsce są drzewa owo
cowe rzadkością, chłopi bowiem nie sadzili ich dawniej, bo panowie 
odbierali im cały pożytek i ten oto historyczny moment wpłynął nu 
charakter ludu polskiego, tak, że Polacy stoją jeszcze bardziej zdała 
od ogrodnictwa, jak Niemcy, Czesi i Ukraińcy, którzy zwłaszcza są 
wielkim i miłośnikami kw iatów". Co za dziwne wnioski o wpływie 
drzew owocowych na charakter ludności9

Ale dość już z „pracam i" nad osadnictwem, przejdźmy do inny cli. 
W  pracy swej „Studien zur Wirtschaftsgeschichte des Posener Lar. 
des" zajmuje się autor dowolnie życiem rzemieślniczeni, historją cen, 
podutkami i cłami na terenie Poznańskiego w różnych czasach. Oprócz 
zestawieniu niektórych faktów, i nielicznych cy fr  z różnych czasów 
i różnych miejscowości nie znajdujemy tam nic nowego. Natomiast 
spotykamy następujące twierdzenie (w Skizzen zur Geschichte der 
Preise): „L in ę  Geschichte der Preise in Polen isl noch niclit gescliric 
ben. Und wird yielleicht a uch nie geschrieben werden". Teini słowy 
zaczyna autor swój artykuł o hislorji ren. Historyka gospodarczego, 
piszącego o dziejach Polski, obowiązuje znajomość produkcji naukowej 
w odnośnej dziedzinie. Okazuje się z powyższych słów, że p. M. nie 
zna jedynego w Polsce wydawnictwa prac i monografij z zakresu 
hislorji gospodarczej „Badania z dziejów  społecznych i gospodarczych", 
wychodzących od roku 1925 we Lw ow ie pod redakcją prof. Bujaka. 
Jako czwarty zeszyt wyszła łain we wrześniu 1928 r. praca Sl. Hoszow
skiego o cenach we Lw ow ie w XV I i VX1II wieku. W  przedmowie 
prof. Bujaka do lej pracy zapowiedziane są dalsze badania nad 
historją cen we Lw ow ie i w innych miastach Polski. P. Maas, pisząc 
swe szkice z końcem 1928 i w 1929 r. powinien był absolutnie pracą 
tą się zainteresować. Gdyby p. Maas starał się lepiej zorjentować 
w ruchu naukowym w lej dziedzinie u nas, byłby napewno zaniechał 
proroctwa zawartego w drugiem z przytoczonych zdań. Sytuację 
wprawdzie częściowo ratuje słowo „v ie lle ich l“ , lecz z naukowego 
punktu widzenia to zbyt —  mało. Nieznajomość stanu naszej naj
nowszej produkcji naukowej odbiła się nietylko w powyższych powie
dzeniach, lecz i na całym omawianym artykule. Autor, chcąc dać obraz 
rozwoju cen, przytacza skąpe wiadomości do cen z Czackiego (O pol
skich i litewskich prawach Kraków 1861) i Szelągowskiego (Pieniądz



i przewrót cen w Polsce w XVI i X V III wieku. Lw ów  1902). Do tego 
dodaje nieco danych o cenach z Łukaszewicza i z Stadlbuch von Posen.

Sq to zbyt skąpe i niewystarczające dane (co zresztą autor od
nośnie do wiadomości z pracy Szelągowskiego sam stwierdza, str. 163: 
„Es isl also mil dcm Buche vom W iebe in keiner W eise zu vergłei- 
chen“ ), dlatego o uzyskaniu jakiegoś poglądu na rozw ój zmian cen 
nie można mówić. Szkoda, że autor zamiast wiadomości z literatury 
nie sięgnąt do źródeł archiwów poznańskich, przynajm niej do taks 
wojewodzińskich, które stosunkowo jest najłatwiej znaleźć i w yko
rzystać albo porównać, bodaj dwa lala krańcowe jakiegoś okresu, albo 
dać wykaz cen jednego towaru, ale wykaz pełny.

Niewątpliw ie wartościową pracą jest sporządzenie map znalezisk 
przedhistorycznych z różnych epok w W ielkopolsce, oraz artykuł 
„o  stosunkach miedzy najdawniejszem osadnictwem, rozprzestrzenieni 
roślinności i glebami we wschodnich Niemczech i w Polsce. Intere
sujące mapki rozprzestrzenienia flory pontyjskiej i zabytków neoli
tycznych. dołączone do pracy, w wysokim stopniu podnoszą wartość 
artykułu. Autor przytacza różne zdania uczonych co do pochodzenia 
gleby kujuwskiej, wyprowadza ciekawe wnioski, z klórem i można 
polemizować. Mimo, że autor odźegnywuje się od prehislorji, w idzim y, 
że jednak w lej dziedzinie jest on na swoim gruncie.

K. J. Htadytowicz.

O b e r h u i n m e r e r  E u g e n :  Festband. Geograph. Jahres- 
bericht aus Oesterrcich. X IV  u. XV Band. Im  Auftrage des Geogra- 
phischen Institutes der Universitat W ien hg. v. N. Lichteneckcr. 
Lcipzig —  Wien 1929, S. 254 +  4 Tafeln.

O b e r h u m m e r e r  E u g e n :  FestschrifI. Beitrage zur
historischcn Gcographie, Kulturgeographie, Etnographie u. Karto- 
graphie vomehmlich des Orients. Hrsg. v. Hans Mźik. Leipzig 
1929, S. V III +  202.

W  ubiegłym roku obchodził prof. wiedeńskiego uniwersytetu E. 
Oberhummerer 70-la rocznice; swoich urodzin. L iczne grono przyjaciół 
i uczniów, pragnąc uczcić i uświetnić tę chwilę, wydało i poświęciło 
jubilatowi dwie pokaźne księgi pamiątkowe. Księga pierwsza obejm uje 
prace tak z zakresu geografji fizycznej, jak leż antropogeografji. 
Z działu drugiego, który historyka szczególnie interesuje, na plan 
pierwszy wysuwają się prace, odnoszące się do osadnictwu i wpływu 
przyrody na jego rozwój i formy: A. F e i i  e r s t c i n : „Dumiils, die
hóchsle st.inJige Siedlung im Rregenzerwald", II. G ii I I e n b e r g e r : 
„W ien ier Neustadl ais Sladterscheinung", O. L e h m a n n :  „D ic
geographischen Eigenschaften der Bauerlichen Einzelhófe in der 
Buckligen W eil u. im Muhlviertel“  i H. H a n a r : „D ie  Slreusiedlun- 
gen in der Nordwestecke Niederóslerreich**. Odmienne problemy po
ruszają: H. H a s s i n g e r :  „Kónnen Kapitał, Volksvermógen u.
Volkseinkommen Gegenstande wirlschaftsgeographischer Betrachtung



śein“ ?, N. K r e b s :  „Kulturgeographische W anderungen in Siid-
frankreich**, F. M a c h a t s c h e k :  „Zur politischen Geographie der
Schweiz".

Zbiór drugi poświęcono um iłowanej przez jubilata 9ferze za
gadnień t. j. geogra fji historycznej bliskiego i dalekiego wschodu. 
W ym ieniam  tu tylko rozprawy ciekawsze, bo posiadające ogólniejsze 
znaczenie, oraz te, które odtyczą kra jów  b liie j Polski leżących. H. 
J a n s k y : „Das Meer in Geschichte u. Kultur des Islams*', Fr.
T a e s c h n e r :  „D er Bericht des arabischen Geografen Ibn • al • W ardi 
Ober Konstantinopel". Ale najciekawszą jest rozprawa K. A u s s e -  
r e r'a : „A tlas Blaeu der W iener National - B ib liothek" w  której
opisuje on atlas, składający się z 50 tomów, a obejm ujący Europę 
i wszystkie kraje, należące do wschodnio - indyjskiej holenderskiej 
kompanji. Znakomite to i ważne dla poznania sztuki graficznej dzieło, 
jest nieprzebraną kopalnią wiadomości o Europie. T. Lad.

J a k i m o w i c z  R.: Pradzieje powiatu sochaczewskiego. Ma-
terja ły monograficzne województwa warszawskiego. R. 1, Maj 1930, 
t. 6, str. 15 — 28.

K o z i e r o w s k i  S t a n i s ł a w :  Ród Pora jów  - Różyców. Studja 
nad pierwotncm osiedleniem rycerstwa wielkopolskiego, zesz. 11. Kra
ków 1930, str. 94.

N a t a n s o n - L e s k i  J a n :  Epoka Stefana Batorego w  dzie
jach granicy wschodniej. Rozprawy Hist. Tow . Nauk. Warsz. T . IX .
Nr. 2).

N i e m c ó w n a  S t a n i s ł a w a :  Dydaktyka Geografji. Lw ów  —  
W arszawa 1929, str. V II -j- 333.

XI. Ekonomika 1 statystyka.

G r a b s k i  S t a n i s ł a w :  Ekonom ja społeczna. I. Socjolo
giczne podstawy akonomji. II. Rozwój nauki ekonomji społecznej. 
III. Zasadnicze pojęcia społeczno - gospodarcze. IV. Gospodarstwo 
i przedsiębiorstwo. V Rynek. VI. Kapitał. VII. Stosunki robot
nicze. V III. Ustroje społeczno-gospodarcze IX. Współczesny ka
pitalizm. Lw ów  1927 —  1929.

Jest to oryginalny pod względem treści jak i form y podręcznik uni
wersytecki, który musi wzbudzić zainteresowanie powszechne, jako 
wyraz poglądów autora, zarówno wybitnego, jako uczonego, jak i jako 
męża stanu. Szczególnie jednak interesuje on historyka gospodarczego, 
ponieważ prof. Grabski łączy w nim metodę historyczną z metodą 
dedukcyjną (analityczną), oraz teorję z polityką gospodarczą. W  tym 
względzie poglądy jego zbliżają się do poglądów niemieckiej szkoły 
polityki socjalnej, czyli, jak dzisiejsza terminologja mówi, interwencjo
nizmu państwowego, aby przez rozszerzenie własności i niezależności
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gospodarczej robotników, ratować ustrój indywidualistyczny. W szędzie 
na planie pierwszym stoi oczywiście Polska, je j stan obecny i je j po
trzeby. W ykład jest jasny, uzasadnienie pełne siły przekonania, myśli 
przewodnie uwidocznione drukiem rozstrzelonym. Podana przy nie
których zeszytuch bib ljografja  mogłaby być bardziej staranna; zau
ważyć się w niej duje przewaga literatury dawniejszej z przed r. 1906.

Brakuje jeszcze tomiku X-go, który ma przedstawić „Tendencje 
rozwojowe doby obecnej rynku pieniężnego, układu własności i sto
sunków robotniczych" F. B.

R y b a r s k i R o m a n :  System ekonomji politycznej. T. II. 
Tcorja gospodarstwa społecznego. W yd. Kasy im. Mianowskiego. 
Warszawa 1930, sir VII -L 235.

Praca powyższa jest drugim tomem „Systemu” , którego pierwszy 
tom wyszedł w r 1924 p. I. „R ozw ój życia gospodarczego i idei gospo
darczych". Jest to podręcznik, którego budowa jest inna, aniżeli naj
częściej stosowana w podręcznikach ekonomji społecznej. Osią, około 
której skupiają się wszystkie zagadnienia, jest zagadnienie wartości. 
Po przedstawieniu w początkowych rozdziałach przedmiotu i granic 
teorji gospodarstwa społecznego, elementarnych pojęć ekonomicznych, 
układu gospodarstwa społecznego i jego zmian, rozpatruje autor 
obszernie zagadnienie wartości i ceny. Rozważa stosunek, zachodzący 
między wartością dóbr produkcyjnych, poczem omawia rentę, monopol 
i zysk przedsiębiorcy, kapitał i dochód z niego, teoretyczne podstawy 
rozdziału dochodu społecznego, wzajemną zależność czynników pro
dukcji, rozwój i upadek gospodarczy, bogactwo i dobrobyt, pieniądz 
i kredyt, konjunkturę i przesilenie gospodarcze.

W  loku całego wykładu kładzie autor nacisk na dynamizm życia 
gospodarczego, na pojmowanie go jako całości, będącej w ciągłym 
ruchu, której poszczególne pierwiastki na siebie wciąż oddziaływują. 
Zjawisk gospodarczych nie można zupełnie odrębnie traktować, po
nieważ zawsze wchodzą w skład, czy zazębiają się o inne zjawiska.

Ujęcie przedmiotu i sposób przedstawienia są nadzwyczaj jasne 
i przystępne. Autor unika obciążania wykładu przytaczaniem różnych 
poglądów i cytowaniem literatury, chodzi mu bowiem o przedstawienie 
samego zagadnienia, a nic poglądów na to zagadnienie. Zatem jest to 
podręcznik dla początkujących bardzo odpowiedni. Z punktu widzenia 
historyka, tern więcej godny polecenia, żc prof. Rybarski, juko autor 
wielu prac historyczno - gospodarczych pierwszorzędnej wartości, 
uwzględnia w swej teorji ekouoinji momenty historyczne. St. H

K o r o w i c z  H e n r y k :  Polityka przemysłowa w zarysie.
Wydawnictwo W yższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie. 
Lwów 1930, słr. 112.

Jest to podręcznik napisany dla studentów W yższej Szkoły Handlu 
Zagranicznego we Lwowie. Zarys len pojęty jest jako część składowa



polityki ekonomicznej, wykładanej przez prof. Korow icza w W . S.
H. Z. Jest on napisany w form ie zw ięzłej, a dla chcących pogłębić 
swoje wiadomości z poszczególnych dziedzin polityki przem ysłowej 
mieści na końcu przegląd literatury. W zorem  dla autora jest książka 
.1. Grunzela p. t. System der Industriepolitik. W iedeń 1921. Po om ó
wieniu terminów: przemysł i polityka przemysłowa, zajmuje się autor 
fazami rozwoju przemysłu z punktu widzenia ekonomicznego, społecz
nego i prawnego, gdzie przyjm uje on bez zastrzeżeń podział na stopnie, 
wprowadzony przez Biichera. Przechodzi następnie do klasyfikacji 
przemysłu na wielki, średni i na rzemiosło. Mówi potem o znaczeniu 
przemysłu, o warunkach jego rozwoju, następnie o narzędziach i ma
szynach w przemyśle Z piiuklu widzenia organizacji przemysłu w pro
wadza on następujące zagadnienia: zrzeszenie pracy, zrzeszenie kapi
tału, a w osobnych rozdziałach mówi o tendencjach koncentracyjnych 
przemysłu, o związkach przemysłowców i rzemieślników. Po rozdziale, 
poświęconym zadaniom pańslwa w dziedzinie przemysłu, wprowadza 
on rozdziały o zatargach m iędzy pracodawcami a pracobiorcami, o idei 
samowystarczalności i o wymianie m iędzynarodowej. Kończy książkę 
rozdziałem o zadaniach polskiej polityki przemysłowej i dodaje tu 
jeszcze rozdział poświęcony polityce górniczej, pozostającej w  ścisłym 
związku z polityką przemysłową. Dla historyka zasługiwałby na szcze
gólniejszą uwagę rozdział, poświęcony fazom  rozwoju przemysłu 
z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego i prawnego, zaznaczyć 
I ii jednak wypadnie, że autor nie uwzględnia głosów krytyki poglądów 
Biichera, a lo u nas l*'r. Bujaka, zagranicą Pirenne’a, Olotz’a i innych 
uczonych. S. /.

P a r n i  ik  I. Z j a z d u  E k o n o m i s t ó w  p o l 
s k i c h ,  odbytego za. Poznaniu w dniach 24 —  26 maja 1929 r. 
Poznań 1930. sir. X +  400.

Pierwsze 94 strony „Pam iętn ika" zajmują regulaminy i protokół 
obrad Zjazdu, zaw ierający w  sprawozdaniach z dyskusji cenne przy
czynki do referatów, wygłoszonych na Zjeżdair. Treścią referatów  
tslr. 97 —  2601 są trzy zagadnienia: 1. Nauczanie ekonomji. 2. badanie 
konjunktur i 3. racjonalizacja w połączeniu z karlelizacją Do pierw
szego zagadnienia odnoszą się referaty .1. SI. Lewińskiego (Znaczenie 
wykształcenia ekonomicznego), Edw. Taylora (W yższe wykształcenie 
ekonom iczne w Polsce) ,Fr. Bujaka (Potrzeby nauki ekonomiki w  Po l
sce'. oraz T. Lulka (W ykształcenie ekonomiczne w  szkolnictwie śred- 
niem, zawodowem i ogólnem). Drugiem zagadnieniem zajmują się 
Edw. Lipiński (Metoda badania konjunklury gospodarczej i zagadnienie 
prognozy) i Ad. Krzyżanowski (Zagadnienie konjunklury a kapitali
zacja). Do trzeciego odnoszą się referaty: Hip. Gliwica (Kartelizacja 
m iędzynarodowa), Leop. Cara (Kartele w  obrębie państwa i międzypań
stwowe), Ferd. Zweign (Kartelizacja przemysłu polskiegol i SI Bied
rzyckiego (Zagadnienie racjonalizacji w rolnictwie).



Poza tem ogłoszono 4 memorjały: 1. Ad. Heydel: Teorja  konjunk- 
tury, 2. W ł. Grabski: Kryzys rolniczy, 3. W ito ld  Krzyżanowski: Racjo
nalizacja i kartelizacja, oraz 4. Edwin Hauswald: Racjonalna organi
zacja produkcji i pracy w przemyśle. R. Z

W i S n i e w s k i  J a n :  Wahania cykliczne —  dziełem przy
padku?. Ekonomista, r. 30. Warszawa 1930, t. 1. str. 121 —  126.

W  związku z artykułem sowieckiego pisarza E. E. Słuckija („Sło- 
żenje słuczajnych priczin, kak istocznik cikliczeskich processow“ , W o- 
prosy konjunktury, 1927, t. 111, zesz. 1, str. 34 —  64) wskazuje autor 
na możliwość tłumaczenia obserwowanych w rzeczywistości wahań 
konjunkturalnych kumulacją zdarzeń przypadkowych. J. P .

Z w e i g  F.: Finansowanie konsuincji. Kraków 1930, str. 44. 
(Wydawnictwo Tow. ekonomicznego w Krakowie, t. 41).

Obok czysto praktycznego zagadnienia bankowego przedstawia 
autor także stronę teoretyczną kredytu konsumcyjnego czyli sprzedaży 
na raty dóbr, przeznaczonych na konsumcję, jak  n. p. samochodów, 
fortepianów, aparatów radjowych, maszyn do pisania i t. d. i. t. d. 
Zagadnienie całe, to jest jego strona praktyczna i teoretyczna jest po
chodzenia amerykańskiego, gdzie najwszechstronniej ujął je  znany 
ekonomista Edwin R. A. Selignian, w 2 - tomowym dziele „T h e  eco- 
nomics o f instalment selling“ , N. York. 1927.

Praca Dra Zweiga interesuje także historyka ekonomicznego, po
nieważ nowa doktryna amerykańska zmienia radykalnie dotychcza
sowe poglądy na stosunek pojęć: produkcja i konsumeja, kapitał i do
chód, oszczędność i I. <1. W  ujęciu Seligmana pojęcia produkcja i kon
sumeja, nie są przeciwstawne, ale są tylko ogniwami procesu użytko
wania bogactw. Użytkowanie czyli produkcja i konsumeja może mieć 
charakter: 1. pozytywny, (np. żywność, mieszkania, samochody), 2. neu
tralny (używki), 3. zbytkowny (jedwabie, koronki, brylanty), albo
4. destrukcyjny (narkotyki, alkohol). P rzy pozytywnem użytkowaniu 
bogactw, zarówno produkcja, jak i konsumeja bogactw są tylko prze
mianą jednych wartości w drugie, o charakterze twórczym, w tem zna
czeniu, że dają pewną nadwyżkę użyteczności. Konsumeja środków 
żywności umożliwia produkcję n. p. domów mieszkalnych, konsumeja 
mieszkań odległych umożliwia produkcję samochodów, konsumeja sa
mochodów umożliwia produkcję w odległych fabrykach. Kapitałem nie 
są dobra produkcyjne, ani dobra używane w gospodarstwie zarobko- 
wem dla celów zysku, ale wszystkie dobra trwałe wogóle (. j. zarówno 
trwałe dobra produkcyjne jak i konsumcyjne. Kapitał i dochód są 
ujęciem zjawiska „bogactwu" z różnych punktów widzenia Kapitał 
jest funduszem świadczeń perjodycznych, dochód stanowią same św iad
czenia. Wartość kapitału jesl sumą teraźniejszych wartości przyszłych 
świadczeń czyli dochodów. —  W prowadzenie tych pojęć do historji



może zm ienić poważnie ocenę przeszłości, a zwłaszcza ocenę kredytu 
w dawniejszych czasach. Fr. Bujak.

O r z ę c k i R o m a n :  Wartości ekonomiczne, etyczne i este
tyczne. Ekonomista, r. 29 Warszawa 1929, z. 2, str. 1 —  19, z. 3. 
sir 2 2 — 48.

Autor niniejszej rozprawy dzieli wartości na materjalne i du
chowe. Treścią materjalnych wartości jest fizyczna natura objektu war
tości w tym stanie, w jakim  bezpośrednio daje się ludziom odczuwać 
za pomocą organów niższych, objektem  zaś duchowych wartości jest psy
chiczna treść przedmiotu wartości. —  W  ścisłym związku z podziałem 
wartości na materjnlne i duchowe jest podział ich według możliwości 
ich mierzenia, gdyż hez względu na to, jakby się pomiędzy sobą różniły, 
są jednak zawsze do pewnego stopnia porównywalnem i. —  Nadto war
tości wyróżniają się według charakteru reakcji organizmu na ich spo
strzeganie. Wartości, które wywołu ją zewnętrzne działania, skierowane 
nu objekl wartości —- to wartości praktyczne, te zaś, które ich nie 
wywołu ją —  to wartości czysto uczuciowe albo estetyczne. Powyższe 
trzy kategorje, wyszczególnione przez autora,, podlegają odrębnym 
prawom. W artości gospodarcze podlegają prawu spadku wartości, war
tości moralne prawu wzrostu wartości, wartości zaś artystyczne są 
niezmiennemi. Nietrudno więc zrozumieć, iż w układzie wszystkich 
wartości w jeden całkowity system wartości dominujących i pod po
r z ą d k o w y c h ,  o wiele większe szanse na zostanie „stimmum bonum" 
U. j. wartość, która musi być dostatecznie wielką i silną, by podpo
rządkować sobie pozostałe wartości, oraz by wyczerpać całą naszą 
encrgję woli), mają wartości etyczne i estetyczne, a nie gospodarcze.

M R.

K r z y ż a n o w s k i  W  i t o Id : Teoretyczna możliwość sta
bilizacji siły kupna pieniądza. Ekonomista. Warszawa 1929, t. II., 
sir 39 —  52.

W  niniejszej rozprawie autor dochodzi do wniosku, że postulat 
stworzenia idealnej miary w ekonomji, jaką byłby niepodlegająey 
żadnym zmianom pieniądz, a przez to i wyelim inowanie przesileń 
z życia gospodarczego (można co najwyżej ograniczyć i złagodzić 
wslrząśnienia gospodarcze, spowodowane przez pieniądz), jest nie- 
ziszczalny, gdyż miarę idealną można stworzyć tylko dla krótkich 
przestrzeni czasu i to, gdv nie zachodzą silne zjawiska dynamiczne.

M . R .

A n h a l l  M.: Zagadka drugiego tomu „Kapitału”  Marksa. 
Ekonomista, r. 29. Warszawa 1929, I. I „  sir. 97 —  119. t. 2, sir 
115— 134.

Praca niniejsza poświęcona jest zrewidowaniu teorji reprodukcji 
i akumulacji kapitału (kapitalizacja nadwartości), naszkicowanej przez



Marksa w drngim łomie „K ap ita łu '. M. Anhalt w pierwszej części swej 
rozprawy przeprowudza analizę reprodukcji, przy pomocy której w y 
kazuje, iż reprodukcja prosla, jako reguła gospodarowania, z punkln 
widzenia kapitalistycznego, jest fikcją, gdyż kapitalistyczna produkcja 
nie jest do pomyślenia bez uprzedniego nagromadzenia kapitałów. 
W  drugiej części swej rozprawy wykazał autor przy pomocy matema
tycznych schematów, że akumulacja kapitału w izolowanem i czystem 
gospodarstwie kapilalistycznem jest niemożliwą i że tylko wyjątkowo 
może się zdarzyć, iż kapitalizacja nad wartości odbędzie się, nie pocią
gając za sobą deficytu, względnie nadwyżki w poszczególnych działach 
produkcji. Na podstawie tych rozważań dochodzi autor do wniosku, 
iż rozbiór Marksa jest niezupełny i niewyczerpujący, a zbudowana nn 
nim teza samowystarczalności czystego kapitalizmu jest błędna.

M . R.

D ą b r o w s k i  E d m u n d : Nieuczciwi* współzawodnictwo.
Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, 6 . Warszawa 
1929, sir. 1 —  31.

Praca poprzedzona krótkim rysem historycznym, w którym przed
stawione są warunki i czas. w jakim  współzawodnictwo powstawało, 
daje szczegółowy opis najrozmaitszych sposobów, jak ie  zastosowuje się 
przy tern współzawodnictwie, i podaje przegląd ustaw, wydawanych 
przez poszczególne państwa, celem tępienia szkodliwego dla społeczeń
stwa i państwa współzawodnictwa nieuczciwego. A. W .

R y c z e r  J ó z e f :  Pola Tayloryzmu i Fayolizmu w nauko
wej organizacji. Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w W arsza
wie. r. 7. Warszawa 1929, sir. 89—  169.

Mowa tu o dwóch przedstawicielach wprowadzaniu ulepszonych 
metod do warstatów pracy, celem zwiększenia ich dochodowości. 
Pierwszy to Taylor, który na podstawie praktyki w zakładach mecha
niczno - budowlanych w Stanach Zjednoczonych obmyślił nowy system 
organizacji i administracji przedsiębiorstwa, ażeby przez to obniżyć 
koszty wylwórczości i złagodzić tarcia pomiędzy pracodawcą a robot
nikiem. Drugi, to Fucol, inżynier francuski, który również na pod
stawie doświadczenia stworzył nowe metody administracji i zastosował 
je  w kopalniach, klóremi zarządzał. Analiza zasad tych dwóch syste
mów wykazuje różnice, istniejące między niemi. A. U ’.

R u t s k i J a n :  Zależności statystyczne. Próba analizy lo
gicznej. Odb. z 1. t. Prac Seminarjuin ze skarl>owTości, prawa skar
bowego, oraz zc statystyki U. S. B. w W ilnie pod redakcją prof. 
M. Gutkowskiego. W ilno 1930, str. 54.

Zadaniem pracy jest wyjaśnienie niektórych ogólnych kweslyj 
teoretyczno - statystycznych, tyczących się najczęściej spotykanych



sposobów wnioskowaniu statystycznego, na podstawie wyników współ
czesnej logiki indukcyjnej. Autor omawia podstawowe pojęcia metody 
statystycznej, typy wnioskowania statystycznego, zależności naturalne 
i zbiorowe i stosunek wniosków o nich do indukcji, wreszcie traktuje 
o stosowaniu metody porównawczej w zależnościach masowych. Praca 
niezmiernie pożyteczna przy stosowaniu metody statystycznej w hi- 
storji. S ł .  H .

U h o r  c z a k  Fr.: Metoda izarylmiczna w mapach staty
stycznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Nr. 29 —  30, r. V III. 
1930. str. 1 —  35

Mapy statystyczne, wykonane metodą izarytmiczną, s;| —  wedle 
autora —  w przeciwstawieniu do map, wykonanych melodii jednostek 
administracyjnych, bardziej pedagogiczne i posiadają estetyczniejszy 
wygląd. Jedyną ich wadą jest niezgodność liczbowa, w stosunku do 
map, wykonanych metodą administracyjną. Rozprawę niniejszą po
święcono badaniom stopnia tej niezgodności przy stosowaniu różnych 
sposobów interpolacji. Badania przeprowadzono na dwóch przykła
dach- mapy wysokości względnych (pola regularne) i mapy gęstości 
zaludnienia (pola nieregularne) W  przykładzie pierwszym wykonano 
trzy karty tego samego obszaru, a to 1. metodą jednostek administra
cyjnych, 2. metodą izarytm iczną z zastosowaniem interpolacji pro
porcjonalnej i 3. postępu geometrycznego. Okazało się, że w  sto
sunku do pierwszej druga daje średnie odchylenie 1-209°/0, nato
miast trzecia -ł- 0'572°/o. W  przykładzie drugim porównano mapę gę
stości zaludnienia, wykonaną metodą administracyjną z trzema ma
pami, wykonanemi metodą izarytmiczną, z zastosowaniem interpolacji 
„nu oko", proporcjonalnej i geometrycznej. Pom iary planimetryczne 
wykazały, że w  stosunku do mapy administracyjnej konstrukcja geo
metryczna daje odchylenia średnio — 1-411, a proporcjonalna 
- 1 840#/0. T . L a d .

K o s l a u e c k i A t o n i : Problem  ekonoinji. Myśl gospodarcza
a myśl kulturalna. W arszawa 1929, str. 8 nlb. +  318 -)-2 nlb.

W a ś c i s z a k o w s k i  L e o n ,  Doc. Uniw. .lag.: Statystyka.
Teorja  metody statystycznej. S. gl. Uniwersytet. Lublin 1930, str. 216. 
(Hihljoteka Uniwersytetu Lubelskiego).

XII. Nauki społeczne 1 pokrewne.
W a ł e k  - C z e r n e c k i  T a d e u s z :  Próba charakterystyki 

demokracji greckiej. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu History
ków Polskich w W arszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hisl . I. 1. 
Lwów 1930, sir. 56— 71

Omawiając ogólnie cechy demokracji greckiej, stwierdza autor, 
że pod względem społecznym nie wyszła ona nigdy poza stadjum dc-



mokracji mieszczańskiej, ściślej drobnomieszczańskiej. Rozbierając 
poszczególne cytaty słowa „demokracja", zajmuje się ich znaczeniem 
w starożytności.

Charakter demosu w helleńskich państwach, jako związku krwi 
i zamieszkania, był ściśle indywidualistyczny, a był podyktowany przez 
ideę fundamentalną w Helladzie starożytnej, mianowicie przez ideę 
równości. Ponadto demos, iako twór realny u Greków, mógł istnieć 
tylko na terytorjum państwowem tak ograniczonem, by można było 
łatwo zgromadzić na jednem miejscu ogół obywateli. Demos państwa 
związkowego musiał być zorganizowany, jak demos poszczególnej polis.

Przez drugi składnik lei minii „demokracja" rozumiał Grek staro
żytny prawo do bezpośredniego decydowania o wszystkich sprawach 
państwowych i faktyczne decydowanie o wszystkich sprawach pań
stwowych. Ponadto autor omawia ewolucję w poglądach społeczeństwa 
greckiego znaczenia słowa demokracja, .1 także przyczyny jej upadku.

A . G .

K r z y w i c k i  L u d w i k :  Zwrot w poglądach na istotę pier
wotnej więzi społecznej. Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjolo
giczny, r. 10. Poznań 1930, str. 262 —  266.

W zwięzłym artykule zaznajamia nas autor ogólnikowo z wynikami 
najnowszych badań uczonych amerykańskich, które w zupełności 
obaliły poglądy L. H. Morgana na istotę pierwotnego ustroju społecz
nego ludów czerwonoskórych.

Morgan stworzył uogólnienie, że wszystkie plemiona amerykańskie 
hołdowały zasadzie rodowej. Studja zaś późniejszych badaczy amery
kańskich zaprzeczyły jego założeniom, wykazując, że ród jest utworem 
późniejszym i spotykanym wśród plemion, stojących już na wyższym 
szczeblu rozwojowym, natomiast brak organizacji rodowej wśród ludów 
najniższego poziomu. Ponadto dalsze, szrzegółowsze badania odsłoniły 
u czerwonoskórych bardzo ciekawą więź społeczną t. z. ustrój towa
rzystw, oparty na związku osób tego samego wieku. K I. N .

K r z y w i c k i  L u d w i k :  Na zaraniu życia społecznego.
Przegląd Socjologiczny, t 1. Poznań 1930, sir. 3 —  17.

Na pierwszem miejscu umieścił autor wpływ okresu niedoborów 
na życie plemion, które w czasach ich trwaniu rozbijają się na mniejsze 
gromady i rozchodzą się w poszukiwaniu za pożywieniem, aby kiedy 
nastanie pora obfitości jadła, zejść się znowu. Owe zbory plemienne, 
okres godów, zaspakajających wszystkie namiętności człowieka, stają 
się świętem plemienia, wyrazem jego wspólnoty, z których z czasem 
zrodzi się świadomość więzi społecznej plemion. W tym pierwszym 
okresie tworzenia się społeczności plemiennej, są one słabe liczebnie, 
za mazimum uważa autor plemię o 3000 głów. Niezmiernie ważnem 
zjawiskiem w tych niewielkich zrzeszeniach ludzi jest kwestja wahań 
liczebnych ludności, oraz stosunek wzajemny płci, wywierający bardzo 
silny wpływ na ustrój rodziny i prawo małżeńskie.



Następnie omawia autor oddziaływanie jednostek na plemię, któ
rych wynikiem  jest ukształtowanie się jego  cech duchowych. Na życie 
społeczeństwa nietylko w  dobie jego  rozwoju, ale i w  zaraniu tworzenia 
się form  ustroju działa takie mnóstwo wpływów , że form y jego  są 
bardzo niejednolite. Jako przykład tego przytacza autor różnorodność, 
jaka  zachodzi w  kwestjach władania ziem ią i je j  płodami u poszczegól
nych plemion. U jm owanie ustroju społecznego plemion w  jeden sza
blon, daje, zdaniem autora, zupełnie fa łszywy obraz rzeczywistości, 
która przejaw ia się w  bardzo rozmaitych, nieraz całkiem ze sobą 
sprzecznych formach. J. Ber.

K r z y w i c k i  L u d w i k :  Spólnicłwo prastare. Ekonomista, 
r. 29, Warszawa 1929, t. 1, str. 3 — 30; t. 2, str. 20 —  38.

Autor opiera się w  tym artykule na dziełach znanych badaczy 
życia ludów, pozostających na niższych stopniach kultury (Hamilton, 
„S inai a Sudan” , Burekhard „Notes” , Nansen „Eskimo**, R ad lo ff „Si- 
b irien” , Sm im ow  „W o tja k i", Sieroszewski „Jakuci** i i.).

Naw iązując do naszych obecnych obyczajów  gościnności, a zwłasz
cza do obyczajów  gościnności dawnej Polski, przechodzi do porównania 
ich z obyczajam i gościnności szczepów na niższym stopniu kultury 
pozostających, gdzie są one znacznie jaskraw iej uwypuklone i dochodzi 
do konkluzji, że wszystkie te ob jaw y są wykwitem  tej samej form acji 
społecznej, m ianowicie pierwotnego spólnictwa, a właściwie spólnictwa 
spożycia. Form acja la jest powszechna, I. j. spotykana u wszystkich 
plemion pierwotnych. Następnie przechodzi autor do dokładnej analizy 
spólnictwa tych ludów, dla wykazania różnic w jego nasileniu, oraz 
stara się wykazać przyczyny spólnictwa spożycia n. p. u ludów m y
śliwskich; wynika lo z niepewności jutra (niewiadomo, komu się na 
polowaniu poszczęści), oraz z konieczności szybkiego spożywania 
łatwo psującego się mięsa. Pasterstwo więcej sprzyja już indywidua
lizacji, to leż spólnictwo spożycia występuje tu już w nieco słabszej 
form ie, jeszcze słabiej u ludów osiadłych, rolnictwo czyni bowiem 
byt każdego bardziej zabezpieczonym, a rolnik, w miarę wzrostu kul
tury gospodarczej, staje się coraz bardziej właścicielem indywidualistą. 
Autor podkreśla znaczenie i konieczność solidarnego współdziałania 
we wszystkich potrzebach u ludów pierwotnych, co stwarza rodzaj 
wzajemnej podświadomej asekuracji i pokrywa się z postulatami uczu- 
ciowemi.

Liczne barwne opisy obyczajów  ilustrują wykład. /. (i.

H a l b a n  L e o n :  Społeczne id ea ły  ch rześcijaństw a w  p ie rw 

szych  w iekach . N akład. K sięgarn i św. W o jc iech a . Poznań b. r. 

(1929), str. 153.
Książka popularno - naukowa, przeznaczona dla inteligentnego 

ogółu i oparta na dużej znajomości źródeł i nowszych opracowań 
przedmiotu. Autor stoi nu stanowisku katołirkiem. Z 6 rozdziałów, na



które się dzieli książka, na uwagę zasługuje rozdział I I I ,  (znaczenie 
jednostki i stosunek człow ieka do człow ieka), rozdz. IV  (stosunek czło
wieka do dóbr malerjalnych) i rozdz. V (stosunek jednostki do ogółu 
i do państwa).

Ż m i g r y d e r - K o n o p k a  Z d z i s ł a w :  Geneza i istota
rzymskiej tribus. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hisl., Lwów  
1930 str. 107 -1 1 2 .

Tribus oznaczała ludność zamieszkał:; na określonem lerylorjum , 
a cechą jest posiadanie pełnego obywatelstwa. „T ribu s" jest także 
jednostką organizacyjną, pierwotnie wojskową, a polem wyłącznie 
polityczną i administracyjną, w skład której wchodzą wszyscy stali 
mieszkańcy, zobowiązani do służby w wojsku rzymskiem. A . G .

W o j c i e c h o w s k i  Z y g m u n t :  Sądownictwo prawa
polskiego w dobie przedimmunitetowej. Lwów 1930, str. 129. 
Wyd. Studja nad his tor ją prawa polskiego, t. 13, zesz. 1 .

Praca powyższa, to pierwsza część większego dzieła p. I.: Są
downictwo prawa polskiego i początki państwa stanowego w dobie 
piastowskiej. Krótki wstęp orjentuje w literaturze i malerjale źródło
wym, na jakim  oparł się autor. W  dalszych rozdziałach zajm uje się 
autor organizacją i kompetencją sądu książęcego (sir. 6 —  69), wojewo- 
dzińskiego (sir. 69 —  82), sędziego nadwornego (sir. 82 —  89) i kaszte
lańskiego (sir. 89 —  129). Obok uwzględnienia dotychczasowej litera
tury, autor opiera swe wywody o liczne cytaty źródłowe, co tylko 
podnosi wartość naukową dzieła. R . Z .

G r ó d e c k i  R o m a n  I)r.: Początki immunitetu w Polsce.
Lwów 1930, sir. 96. (Badania z dziejów społecznych i gospodar
czych, nr. 8 ).

Właściwe dociekania nad początkami immunitetu w Polsce po
przedza autor dwoma rozdziałami. W  pierwszym przedstawia zna
czenie gospodarcze immunitetu, w drugim rozprawia się z dotychcza
sowymi poglądami na statut łęczycki z r. 1180, stwierdzając na pod
stawie dokładnej analizy treści statutu, że nie był on immunitetem. 
Pozbywszy się w len sposób ogólnego przesądu, zajm uje się początkami 
immunitetu skarbowego, sądowego, oraz szlacheckiego, opierając się 
na szczegółowej analizie licznych dokumentów, od X II w. począwszy. 
W  wyniku swych dociekań przesuwa początki immunitetu skarbowego 
na koniec XI, początki sądowego na koniec X II w.;do tych też czasów 
odnosi zaczątki immunitetu świeckiego, stwierdzając tylko słabsze 
tempo rozwoju ostatniego.

Obszerną recenzję powyższej pracy umieścił w „Przewodniku 
Historyczno - prawnym " (Lwów , rocznik 1, zesz, 4, str. 349 —  66) prof. 
Zygmunt W ojciechowski. R . Z .



P a s z k i e w i c z  H e n r y k :  Z zagadnień ustrojowych
Litwy przedchrześcijańskiej. Kunigasi a problem ekspansji litew
skiej na Rusi w w. X III. Kwartalnik Historyczny, r. 44. Lwów  
1930, t. 1, str. 301 — 312

W  królkiem  tern sludjiim  autor, opierając się na dość obfitym  ma- 
terjale źródłowym , zaczerpniętym  głównie z kronik, ogranicza się tylko 
do jednej kwestji: czy i o ile stosunki wzajem ne m iędzy kunigasami
I. j. uprzyw ilejowaną warstwą L itw inów  przyczynić się mogły do 
rozwoju ekspanzji terytorjalnej L itw y  na Rusi w wieku X III?  Autor 
zaznacza, że ekspanzja L itw y  na Rusi zaczyna się i rozw ija  równo
cześnie z powstawaniem i krzepnięciem w ładzy wielkoksiążęcej, dalej, 
że podboje terytorjalne L itw y  na Rusi są dziełem  polityki w ie lko
książęcej, a nie „starszych" kunigasów. Te  spostrzeżenia zmuszają 
autora, mimo braku faktów, wyraźnie przesądzających sprawę, do 
postawienia hipotezy, że w ielcy książęta L itw y  X II I  wieku, dlatego 
podjęli podbój Rusi, by móc z pomocą sił ruskich osiągnąć przewagę 
i zw ierzchnictwo nad kunigasami litewskimi. Ekspanzja nie była w y
wołana przez Zakon krzyżacki, gdyż rozpoczęła się jeszcze przed osie
dleniem zakonu. W końcu rozróżnia autor 2 fazy ekspanzji terytorjalnej 
L itw y  na Rusi. Pierwsza przypada n i okres przed Mendogiem, 
w związku z utrwaleniem się władcy Litwy, druga rozpoczyna się już za 
Mendoga. M . K .

S e m k o w i c z  W ł a d y s ł a w :  Pierwsze przywileje W i
tolda dla kościoła na Żmudzi. Kwartalnik Historyczny, r. 44. 
Lwówó 1929, t. 1, zesz. 3, str. 148— 156.

Autor ogłasza dwa najstarsze odkumenty biskupstwa żmudzkiego, 
I. j.: 1. prezentę na biskupstwo zmudzkie dla Macieja, proboszcza w i
leńskiego z 23. paźdz. 1417 (znaną jedynie z wyciągu) i 2. przyw ile j 
fundacyjny W itolda dla biskupstwa i kapituły żmudzkiej, wydany 
w Trokach d. 22. czerwca 1421 r., który pomimo swej doniosłości, 
znany był dotąd tylko z przekładów z litewskiej i polskiej edycji 
książki ks. bisk. M. W ołonczewskiego „Biskupstwo żm ujdzkie". Po 
nadto ogłasza jeszcze autor przyw ilej fundacyjny W itolda z r. 1421 
dla jednego z kościołów w W ielonie. A/. K .

S i e ni i e ń s k i J ó z e f :  His tor ja tak zwanej historji ustroju 
Polski. Przegląd Historyczny, t. 28. Warszawa 1929, str. 376— 401.

W  poszukiwaniu pierwiastków nauki o prawie polilycznem Polski 
przedrozbiorowej, zwanej —  według niego —  niesłusznie historją 
ustroju Polski, dochodzi autor do wniosku, że kronikarze i historycy 
polscy nie mieli zainteresowania ani zrozumienia do zagadnień histo
ryczno - prawnych i że źródłami wiadomości tego rodzaju były jedynie 
zbiory praw. Autor omawia zbiory Taszyckiego, Sierakowskiego 
Przyłuskiego, Herburta, Saruickicgo, .lanuszowskiego i innych. Histo-



rykiem prawa jest dopiero Hartknoch, który pierwszy daje rodzaj ro z
prawy syntetycznej, m ianowicie o podziale Polski na okresy. Za nim 
idzie Zalaszowski i Lengnich. już niejako erudyta historyczno - prawny, 
oraz Skrzetuski. Osobno traktuje autor Volumina Legum, których 
wstęp jest pierwszem tego rodzaju dziełkiem, poświęconem całkowicie 
ogólnemu zarysowi historji ustroju Polski. Kończy autor swe studjum 
omówieniem roli publicystów z czasów Stanisława Augusta, co już 
niejako jest przejściem do drugiej części, mającej traktować czasy 
porozbiorowe. A . B .

C h o d y n i c k i  K a z i m i e r z :  Kilka zagadnień z dzie
jów wewnętrznych Litwy po l ’nji Lubelskiej. Pamiętnik V Po
wszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 1930. Na
kładem Pol. Tow. Hist. Lwów 1930, str. 127 —  134.

W  omawianym okresie t zasil żywioł litewski w życiu politycznem 
i narodowem nie gra żadnej roli, bo szlachta litewska uległa całkowi
temu zruszczeniu lub spolszczeniu, a termin ,,litewski" służy jedynie 
dla oznaczenia pojęcia dzielnicowgo.

Ponieważ proces asymilacji społeczeństwa litewskiego nie jest do
statecznie w nauce wyjaśniony, przy badaniach nad L itw ą w okresie 
1509— 1791 należy przedewszystkiem zastanowić się 1. w jaki sposób 
odbywało się osadnictwo rodzin polskich, pochodzących z Korony na 
Litwie, 2. jaka jest geneza i rozsiedlenie drobnej szlachty (zagrodowej), 
je j skład etniczny i społeczny, 3. jakie czynniki doprowadziły społe
czeństwo na Litw ie do zupełnej niwelacji w X V III w. A . G .

M o s z c z e ń s k a  W a n d a :  Antrustjonat frankoński w okre
sie Merowingów. Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwudziesto
pięcioletniej działalności naukowej prof. Marcelego Handelsmana, 
wydana staraniem i nakładem uczniów. Warszawa 1929 sir. 

235 — 255
Kwestja instytucji antrusljonalu królewskiego w epoce M erowin

gów jest przedmiotem sporów naukowych, głównie z powodu zbyt 
fragmentarycznych wzmianek w podstawowych źródłach tego okresu, 
kodeksie salickini i ribuarskiin, tudzież z powodu nieścisłości innych 
źródeł frankońskich, które bardzo często mieszają terminologję, uży
wając jednego wyrazu dla oznaczania rozmaitych pojęć lub leż jedno 
pojęcie oznaczają rozmailemi terminami.

Celem rozprawki jest nie tyle ostateczne rozstrzygnięcie zagad
nienia zasadniczych punktów kwestji charakteru „truslis“  królewskiej, 
je j liczebności, składu, stanowiska społecznego, ile rew izja dotychcza
sowych badań i sprowadzenia ich drogą ponownej analizy metolo- 
girznej „na grunt bardziej realny i pewny".

Autorka omawia stan dotychczasowych badań lego przedmiotu, 
podkreślając ważniejsze punkty polemiki i rozbieżności poglądów po-



szczególnych badaczy, następnie zestawia źródła, zawierające wiado
mości o antrusljonach i przechodzi do ich szczegółowej analizy k ry
tycznej, usiłując oprzeć wnioski swych dociekań na pewnych danych, 
unikając przesłanek o hipotetycznej wurtości. Odnośnie do podsta
w ow ej kwestji —  składu „trustis" stwierdza autorka, wbrew dotych
czasowym praw ie ogólnie przyjętym  poglądom, te  analiza tekstów nie 
wykazuje, jakoby członkiem  „trustis" mógł być człowiek niefrankoń- 
skiego pochodzenia, człow iek niewolny lub chociażby zależny.

W zm ianki źródłowe, charakteryzujące członków „trustis", nie w y
starczają —  zdaniem autorki —  aby z całą pewnością można było 
określić charakter odrębnej grupy społecznej, którą stanowili antrusljo- 
nowie. Tak samo niema możności określenia liczebności antrustjonatu.

Badając dotychczasowe poglądy na te podstawowe zagadnienia 
i porównywując je  z tekstami źródeł, usiłuje autorka usunąć zbyt do
wolne hipotezy dotychczasowych badaczy i w rezultacie ogranicza 
się tylko do określenia, że antrustjonowie, to była grupa „n iezbyt 
liczna, nie posiadająca cech odrębnej warstwy społecznej, składająca 
się z ludzi wolnych, frankońskiego pochodzenia, zobowiązanych na 
mocy przysięgi do służb zbrojnych względem króla i korzystających 
wzamian z wysokiego stanowiska i wzmożonej ochrony prawnej".

E. W.

Z a w i s t o w i c z - K i n t o p f o w a  K a z i m i e r a :  Zawarcie 
małżeństwa przez kupno w polskich obrzędach weselnych ze 
szczególnem uwzględnieniem roli orszaku pana młodego. (Prace 
Komisji Etnograficznej Polskiej Akademji Umiejętności, nr. 10). 
Kraków 1929, str. 55 -|- 1 nlb.

Autorka szerzej pojęła swój temat, gdyż momenty kupna wystę
pują właściwie jedynie w swatach i zaręczynach (zmówinach), a nato
miast autorka traktuje równie obszernie i zmówiny chociaż nie muszą 
one być koniecznie wykonaniem umowy kupna (czy innych umów od
płatnych). W  zmówinach odróżnia autorka dwie fazy: swaty i zarę
czyny, a w zdawinuch omawia rózgę weselną (wraz z prętem —  ba
tem —  bizunem pana młodego), prowadzenie do ołtarza i odprowa
dzenie młodych, przewiezienie młodych do domu młodego, pokładziny, 
rozpleciny z postrzyżynami i osłonięcie z oczepinami.

Przy  teorji, że rózga jest symbolem dziew iczości (str 30), nale
żałoby uwzględnić i wytłumaczyć fakt, że rózga występuje także wtedy, 
gdy wdowa wychodzi za kawalera (str. 24). Co do charakteru rózgi —  
pręta —  bata —  bizuna, jako symbolów władzy (str. 32 i n.), nale
żałoby om ówić i powiązać kwestję laski z je j dokładną literaturą 
(Amira, Vetulani).

Praca starannu i ciekawa. Na szczególniejsze podkreślenie zasłu
guje podkreślenie znaczenia orszaku pana młodego (pierwotnego dzie- 
wosłęba?, str. 55), chociaż autorka wystrzega się postawienia jak iejś 
konkretnej teorji, wyjaśniającej to jego znaczenie. J. A.



K o r n i  an o w a  Ź a n n a :  Bracia polscy 1560—  1570. Roz
prawy Historyczne Tow. Nauk. Warszawskiego, t. 7, zesz. 3. W ar
szawa 1929, str. 1 0 0

Praca jest skrótem rozprawy doktorskiej autorki, którą ukończyła 
w 1925 r. W  trzech rozdziałach tej pracy przedstawione są etapy roz
woju arjanizmu polskiego. Poprzedziła je  autorka krótką charaktery
styką arjanizmu: składały się nań prądy racjonalizmu włoskiego, który 
trafiał łatwo do umysłów szlacheckich i anabaptyzm, oparty na komu
nizmie, działający na niższe warstwy w społeczeństwie. Arjanizm  kieł
kuje w obozie kalwińskim i słaby z początku, rozrasta się coraz bar
dziej, mając takich przywódców jak Grzegorz Paweł Zagrobelny, Mar
ciu Krowicki, Szomnn, Lismanin i inni. Rozwój arjanizmu powstrzy
muje na krótki czas Jan Laski, największy organizator kalwinizmu 
polskiego, lecz wkrólc - po jego śmierci idzie dalszy rozwój arjanizmu 
i doprowadza do rozłamu z kalwinami w 1 jfió r na zjeździe piotrkow
skim. Odtąd arjanizm występuje samodzielnie, tworzy osobne zbory, 
jak w Lucławicach na Podkarpaciu, gdzie grupowało się w ięcej szlachty 
i zbór był bardziej umiarkowany. W7 Lublinie był ośrodek radykalnych 
haseł społecznych głośno - wyznawanych przez uboższych mieszczan 
i chłopów. Oprócz tych było jeszcze szereg innych ośrodków arjanizniu 
w Koronie i na Litwie. Wkońcu drugiego rozdziału są omawiane teorje 
społeczne arjan, zwłaszcza Rudnego, większego racjonalisty i praktyka 
i Jakóba Kalinowskiego, zagorzałego radykała, który utopje swe chce 
wprowadzić w życie. Wszyscy arjanie występują przeciw nierówności 
stanowej i poddaństwu chłopa. Ukoronowaniem rewolucyjnych haseł 
jest stworzenie gminy w Raluiwie, opartej na komusiinit.- W  o M w  
rozdziale autorka daje przegląd nijw rW tńtjm H r postaci arjaństwa 
polskiego, ich idee i znaczenie. ByK to ministrowie — Polacy,- plebejusze 
z pochodzenia, którzy tytko dzięki swemu intelektowi zyskali znaczenie 
i rozgłos i wywarli największy wpłvw  na ideologję arjaństwa polskiego.

Z . W .

T o m k i e w i c z  W ł a d y s ł a w :  Jeremi Wiśniowiecki jako 
krzewiciel katolicyzmu na Zaduieprzu. Przegląd Powszechny, 
r. 47, t. 185. Kraków 1930. sir. 329 —  337.

Pomimo trudności, stworzonych zniszczeniem archiwum wiśnio- 
wieckiego, jakoteż pomimo braku dostępu do ksiąg sądowych b. w oje
wództwa Kijowskiego, autor na podstawie dostępnych mu źródeł rzucił 
nowy pęk światła na dzieje katolicyzmu na W iśniowiecczyżnie. W  ba
daniach swych dochodzi do wniosku, żc nic żarliwość młodego neofity 
Jeremiego W iśniowieckiego była powodem budowy licznych kościołów, 
lecz duchowne potrzeby szlachty katolickiej, stanowiącej ogromną, na 
owe czasy, armję nadworną, jak też dzierżawców, oficja listów  i sług. 
Pozalem autor oświetla kwestję osadzenia duchownych w Przyłuce 
i Rumnic i budowy kaplic w Lochowicy, Gzcrniuchiich i W arw ie.

J .  Sr.



T o m k i e w i c z  W ł a d y s ł a w :  Ograniczenia swobód ko
zackich w roku 1638. Kwartalnik Historyczny, r. 44, Lw ów  1929, 
t. 1. sir. 125—  176.

Autor omawia historję kozactwa mniej w ięcej od roku 1625, I. j. 
o«l t. zw. ugody kurokowskiej z 6 listopada tegoż roku, aż po rok 1638, 
kiedy wydaną została ustawa —  jedyna bodaj ordynacja w  sprawach 
kozackich, jaka doprowadzona została konsekwentnie do końca. Z pracy 
tej, podzielonej na cztery rozdziały, najważniejszy dla stosunków spo
łeczno - gospodarczych na Ukrainie, jest rozdział drugi, om awiający 
właśnie ordynację z r. 1638. Jak w ielkie znaczenie miała ona dla życia 
gospodarczego Ukrainy, daje temu wyraz autor w  ustępie końcowym, 
gdzie wspomina o ogromnych postępach kolonizacji wschodnich krań
ców województwa kijowskiego, leżących na rubieży Rzpltej, które 
z koczowiska do niedawna ludności przechodniej, „nieposłusznej" 
stały się ziem iam i zamieszkałemi przez ludność osiadłą, poczynającą 
nawet uprawiać przemysł w ówczesnem tego słowa znaczeniu. M. K.

K u k i e ł  M a r j a u  : Zagadnienie niepodległości w latach t

1795—  1815. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Pol
skich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist., I. 1 . Lwów 
1930, str. 504 — 519

Pierwsze dwudziestolecie dziejów  porozbiorowych, prócz stawy 
wojennej, legendy bohaterskiej tegjonów i księcia Józefa, przeobraziło 
nas wewnętrznie, posuwając naprzód ewolucję w kierunku stworzenia 
z narodu jednej duchowej całości, śwhdom ie spoistej. Ugruntowało 
też w narodzie wiarę w nieśmiertelność

Autor omawia również czynniki społeczne i gospodarcze, które się 
przyczyniły do lej spoistości. A. .0

D o s k o c z M i c h a ł :  Haiffeiscn — Slelczyk —  Kampelik.
Z przedmową Inż. Zygmunta Chmielewskiego. Warszawa 1929, 
sir. 91 +  1 nlb.

T rze j zasłużeni działacze na polu spółdzielczości: Niemiec, Polak 
i Czech są tu przedm iotem zainteresowań autora. W szyscy ci działacze 
ożyw ieni byli tą samą ideą Chodziło im o poprawę doli ludu w ie j
skiego, o wyrobienie dla niego należnego w społeczeństwie miejsca.
W szczepiali oni w lud zasady wzajemnej pomocy i współdziałania, 
jako podstawę osiągnięcia dobrobytu. Gdy jednak dla Raiffeisena tak 
]>ostawiony program był ostatecznym, to Kampelik i Stefczyk mieli 
inny, jeszcze ważniejszy, a m ianowicie przyspieszyć niepodległość o j
czyzny przez podniesienie materjalne i duchowe ludu wiejskiego. S. I.

(i z e k a n o w s k i J a n :  Zarys antropologji Polski. Lwów
1930, str. XV i 592 Z mapą. 6  tablicami. 39 rycinami w lekścic



i 162 tabelami statyslyczneini. (Lwowska Bibljoteka Slawistyczna, 
wydawana nakładem K. S Jakubowskiego we Lwowie, t. 1 1 -ty).

Jest to synteza dotychczasowych badań najwybitn iejszego obecnie 
antropologa polskiego i jego  licznej szkoły, uwzględniająca także cały 
dorobek polskiej nauki antropologji i jako taka jest cenną zdobyczą 
dla nauki polskiej w ogóle. Nie może je j pominąć także historyk spo
łeczny i gospodarczy, skoro musi pamiętać, że cechy fizyczno - psy
chiczne, wzgl. rasa, odbija się na pracy gospodarczej, na życiu spo- 
łecznem wogóle, a państwowem w szczególności, słowem, na całej 
kulturze. Autor uwzględnia na każdym kroku momenty społeczne, 
które przezierają przez fizyczną stronę człowieka.

Książka dzieli się na 12 rozdziałów, które poprzedza wstęp a za
myka zakończenie. Autor, pierwszy i zarazem jeden z najw ybitn iej
szych przedstawicieli statystyki matematycznej w Polsce, posługuje się 
w analizie je j metodami, zwłaszcza stosuje obliczanie współczynników 
podobieństwa, względnie różnicy, które już w wydanym w r. 1027 
„W stępie do historji Słowian", z w ielkiem powodzeniem zastosował 
oprócz do materjału antropologicznego, także i do materjału języko
wego. Epokowe znaczenie w dziejach nauki będzie mieć zastosowanie 
tej metody do opracowywania zjawisk gospodarczych, tak współcze
snych, jak i minionych. Dlatego podjęcie prób w tym kierunku byłoby 
niezwykle cenne.

Drugą podstawą metodyczną prof. Czekanowskiego jest mapa t. j. 
rozmieszczenie geograficzne danych, osiągniętych przy pomocy po
miarów i statystyki.

Rozdział IX  (Główne wyniki badań m orfologicznych) poświęcony 
jest charakterystyce l i t u  typów antropologicznych, z których 6 względ
nie 8 pierwszych zaludnia właściwie Polskę, dalej sprawdzeniu m e
tody obliczeń, oraz stwierdzeniu wzrostu krótkogłowości w ostatnim 
tysiącleciu, którą spowodowała zmiana stosunku elementów dominu
jących i recessywnych w typacb mieszanych. Przyczyną tej zmiany 
jest, jak domyślać się można, wpływ  nowego środowiska geograficznego.

Z punktu widzenia historji społecznej i gospodarczej zasługują 
na uwagę szczególniejszą trzy ostatnie rozdziały traktujące: Zróżni
cowanie fizjologiczne i psychiczne a zagadnienie konstytucji (rozdz. X ), 
Zagadnienie antropologji dynamicznej, w  szczególności różnice płod
ności i miara dziedziczności (rozdz. X I), oraz Z badań nad uwarstwie
niem etniczno - społecznem (rozdz. X II).

Treść ich jest tak bogata i tyle nasuwa historykom spostrzeżeń 
i kwestji, że należałoby wdać się w dłuższe rozważania, które swoimi 
rozmiarami należałyby do rzędu rozpraw, nie pozostaje mi tedy nic 
innego, jak wyrazić nadzieję, że może mi będzie dane zrobić to w  przy
szłości.

Książka prof. Czekanowskiego toruje drogi postępowi w nauce pol
skiej nietylko pod względem treści, ale i pod względem form y zewnętrz
nej, jest bowiem wyposażona we wzorowy wykaz b ib ljografji, oraz



w skorowidz nazwisk, rzeczy 
antropologicznych.

i objaśnienie ważniejszych terminów
F r .  B u j a k .

P i o t r o w s k i  S t a n i s ł a w :  Szkice socjologiczne. Nakła
dem W yższej Szkoły Handlowej. Warszawa 1930, str. XV +  284.

Na książkę złożyło się trzynaście szkiców, pozostałych po śmierci 
autora, zmarłego w r. 1919, przygotowanych do druku i wydanych przez 
E. Arnekkera. Pozostałe w rękopisach fragmenty i m onografje, pisane 
kilkakrotnie w różnych okresach czasu, m iały złożyć się na jedną 
całość, na dzieło szeroko zakreślone. Miały one stanowić część drugą 
„Studjów  socjologicznych", których część pierwsza została wydana 
w 1917 r. Niektóre szkice przedstawiają się nader skąpo —  wyglądają 
one tak, jakgdyby były jedynie zarysem planu zamierzonej pracy, ale 
mimo tej fragmentaryczności rzucają ciekawe światło na poglądy 
autora. Najbardziej charakterystyczne są trzy pierwsze szkice, któremi 
zajm iem y się kolejno.

Przedm iotem  rozważań autora w pierwszym szkicu jest „Stano
wisko socjologji jako nauki". Mimo, że początki naukowych badań nad 
socjologją spotykamy już w V wieku przed Chr., to jednak nauka ta 
dopiero z początkiem X IX  wieku zaczęła zdobywać dla siebie prawo 
obywatelstwa wśród innych nauk. N ie chciano je j początkowo przyznać 
należnego stanowiska; kwest jonowano je j stanowisko jako nauki, uwa- /
żano ją za naukę pomocniczą prawa, ekonom ji i historji, a nawet 
odmawiano je j racji samego istnienia. Piotrowski polemizuje z temi po
glądami —  uznaje wprawdzie wzajemną zależność tych czterech nauk, 
ale równocześnie uzasadnia konieczność istnienia socjologji, twierdząc, 
że „ty lko  ze zgodnego współzawodnictwa socjologów, historyków i ba
daczy nauk społecznych, może powstać naukowa teorja społeczeństwa"
(str. 13). Nie można zaprzeczyć, że niejednokrotnie trudno jest ustalić 
granice, gdzie kończy się zadanie historyka, a gdzie zaczyna się zadanie 
socjologa. Jeśli chodzi o h istorjozofję i socjologję, to różnice m iędzy 
niemi zatarły się prawie zupełnie. P iotrowski przewiduje, że w przy
szłości socjologją, historjozofja i filo zo fja  historji uznane będą po
wszechnie za jedną naukę, jak tego wymaga tożsamość ich przedmiotu 
i cel ich badań.

„Stanowisko socjologji wśród innych nauk społecznych" daje obraz 
trudności, jak ie socjologję, jeko naukę młodą spotykają. Socjologją ma 
być przedewszystkiem syntezą wyników poszczególnych nauk społecz
nych, ich kontrolą i instancją kompromisową, przyczem ma odegrać 
rolę filo zo fji t. j. kierowniczki tych nauk o tyle tylko, o ile sama dojdzie 
do wyników  pewnych i naukowo stwierdzonych.

Niem niej ciekawe są poglądy Piotrowskiego na „Socjologję i eko- 
uomję polityczną, ich stosunek wzajemny i jego historyczne objaśnie
nie". K iedy socjologją, jako nauka, zaczęła dopiero krystalizować się, 
ekonomja posiadała już prawo obywatelstwa i silne stanowisko wśród 
innych nauk społecznych. Poszczególne szkoły ekonomistów, niejedno
krotnie zwalczające się, zgodne były zawsze w tern, że socjologją nie
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posiada łych danych, jakie musiałyby mieć, aby ją można było uznać 
za naukę równorzędną innym gałęziom wiedzy. W e Francji Comte, 
w Anglji Spencer, zuczęli pierwsi walczyć o przyznanie je j należnego 
stanowiska. Najdłużej opierali się Niemcy. Kiedy jednak i lam wkońcu 
uznano ją, lo z różnych przyczyn nadano je j pewne odrębne zabar
wienie i wskazano inne metody. Obawiano się przedewszystkiem, aby 
socjologja nie chciała podporządkować sobie ekonoinji i zepchnąć je j 
na drugie miejsce. Piotrowski, przeciwnik wszelkiej hierarchiczności 
nauk, wykazuje, że każda z istniejących nauk społecznych jest jedno
stronną, że nie powinniśmy spierać się o pierwsze miejsce, ale wspólnie 
pracować nad ustaleniem i wyjaśnieniem działania praw społecznych 
w poszczególnych sferach zjawisk.

W’ następnych kilku szkicach m onograficznych zastanawia się 
Piotrowski nad pojęciami, które wprowadzili do socjologji Plato, Ibn 
Ghaldun, Bodin, Bacon, Bossnel, Vieo, Adam Smith, Klaudjusz Henryk 
de Saint Simon i August ('.omie. Dla nas przedstawiają one mniejszą 
wartość, przedewszystkiem z tego powodu, że Piotrowski ogranicza się 
w nich tylko do przedstawienia poglądów socjologicznych tych m yśli
cieli. Nie będziemy więc bliżej zajmowali się niemi, zwłaszcza, że nie
które z nich zostały z drobnemi jedynie zmianami umieszczone w dwu 
ostatnich szkicach I. j. w „Socjo logji starożytności" i w „Socjo log ji 
wieków średnich".

W  „Socjologji starożytności" znajdujemy interesujące rozwa
żania nad początkami socjologji. Według Piotrowskiego, w miarę, 
jak zanikała religja i wiara w bezpośrednią interwencję bogów w bieg 
spraw ludzkich, zaczęły się naukowe dociekania nad naturą państwa 
i najlepszą formą rządu. Tu należy szukać początków socjologji. Po
czątkowo byty lo próby nieśmiałe. Pierwszą naukową próbę zbadania, 
co to jest społeczeństwo, spotykamy u Platona, który starał się na
stępnie utworzyć prawa, mające zapewnić dobro dla ogółu. Uczeń 
Platona, Arystoteles, bada jedynie istniejące stosunki i nie stara 
się narzucać nowych praw, bo nie można wyszukać takich form  
społecznych, które byłyby odpowiednie dla wszystkich narodów 
bez różnicy czasu i miejsca. Prawda, że niejednokrotnie kwestjonuje 
słuszność poglądów swego mislrza (wspólność majątków), ale w spra
wach niewolnictwa i stosunku jednostki do państwa nie wychodzi poza 
przekonania całej starożytności. Rzymianie przyjęli od Greków wyniki 
nauk o państwie i społeczeństwie, ale nie rozw ijali ich dalej. Polibiusz, 
który zresztą liyl Grekiem, postawił przed bislorją lo sumo zagadnie
nie —  jakie Gouile postawi! przed sorj dogją. Według Polibiuszu hi- 
slorju ina być „inagislra vilac". Podobne są poglądy Cieerona, który 
zwraca uwagę przedewszystkiem nu hislorję państw greckich, z prze
szłości lycli państw wyprowadza praktyczne wnioski i próbuje wskazać 
Rzymianom najlepszą formę rządów. Ogólnie można stwierdzić, że 
w starożytności socjologja nie zajęła wysokiego stanowiska wśród in
nych nauk. Uważano ją przeważnie za naukę pomocniczą polityki, 
która zajmowała pierwsze miejsce.



W  „Socjo log ji wieków średnich" zwraca Piotrowski uwagę na 
zmiany, jak ie zaszły w poglądach socjologicznych po upadku pańslwa 
rzymskiego. Decydującą rolę odegrał leraz chrystjanizm. Obniżył on 
znaczenie państwa i narodu, a zw rócił uwagę na to, że losy ludzkości 
znajdują się w rękach Opatrzności. Jedynym celem istnienia państwa 
jest według O jców  Kościoła utrzymywanie ludzi na drogach wskaza
nych przez przykazania boskie. Na wytworzenie się nowego porządku 
w yw arły duży wpływ  plemiona germańskie, przynoszące nowe form y 
i pojęcia społeczne i polityczne. Śmiało można powiedzieć, że teolo
giczno - scholastyczna socjologja katolicyzmu największą uwagę zwra
cała na stosunek jednostki do państwa.

Inaczej kształtowały się pojęcia socjologiczne pod wpływem maho- 
nielanizmu. Ibn Chaldun, historyk arabski, głosił, że państwo i społe
czeństwo są organizmami, ulegającemi ogólnym  prawom życia. W ojna 
daje początek państwu, które rozw ija się, dochodzi do szczytu potęgi 
i pomyślności, następnie po okresie rozkładu ginie w wojnie. Tego po
rządku dziejów  nikt nie może zmienić, nawet sam Bóg. Nauki mogą 
zbadać przyczyny rozwoju i upadku państw i społeczeństw', ale na tern 
kończy się ich zadanie. W idzim y, jak głęboki jest tu wpływ fatalizmu.

Takie są główne wyniki, do których doszedł Piotrowski w swych 
badaniach nad socjologja. Niektóre zagadnienia, poruszane w tyin 
tomie, straciły już dawno swoją wartość; odzwierciedlają one to, co 
obecnie ma już drugorzędne znaczenie dla nauki, jednak jako ma- 
Icrjal do badań nad rozwojem  myśli socjologicznej u nas „Szkice so
cjologiczne" zawsze będą miały historyczne znaczenie.

Michał Wysącz.

K u  11 u ra w s i ;  Biuletyn X III konferencji oświatowej, po
święconej zagadnieniom kultury wiejskiej w Polsce. (Łowicz, 10, 
11. 12 stycznia 1930) Warszawa 1930, sir. 191.

W  dniach 10—  12 stycznia 1930 r. odbywała się w Łowiczu kon
ferencja, zorganizowana przez Ministerstwo W . K. i O. P., poświęcona 
zagadnieniom kultury, ze szczególnem uwzględnieniem kultury w ie j
skiej w Polsce. W zię ło  w niej udział 89 działaczy oświatowych i teore
tyków, pochodzących z różnych części Polski. Celem konferencji było 
uporządkowanie sobie myśli i pojęć o powyższych zagadnieniach. Pod 
stawę i materjał do dyskusji dało 6 referatów, wygłoszonych przez 
uczestników konferencji. Referatami leni i zajm iemy się kolejno, 
zwłaszcza, że niektóre zagadnienia, poruszone w nich, rzucają wiele 
ciekawego i nowego światła na kwestję kultury w iejskiej w Polsce.

Prof. Limanowski, określony przez prof. Bystroiiia, jako „m eta
fizyk  kultury" (sir. 1051 w dłuższym referacie p. I. „Istota kultury, ze 
szczególnem uwzględnieniem kultury w iejskiej w Polsce" uzasadnia 
tezę, że kultura jest wytworem ducha, że źródłem je j jest świat we
wnętrzny, immanentny, ponadzmyslowy i że przedewszystkiem ten 
świat dawał artystom popęd do tworzenia. Konstatując, że żyjem y 
obecnie w okresie, w klór\iu kultura ogólnoludzka staje się jedno-



stronni) i przechyla się coraz silniej na stronę materjalizmu, zbija 
twierdzenia niektórych socjologów (Spengler), jakoby ta jednostron
ność miała być początkiem zmierzchu kultury. Kultura nasza nie zginie, 
ale musi odrodzić się, musi znowu oprzeć się na świecie ponadzmysło- 
wym, a także na warstwach, w których wiara jest dotąd najsilniejszą. 
Najzdrowszą i najmniej zdeprawowaną jest dotąd wieś polska; trzeba 
ją więc ochraniać od m iejskiej demoralizacji i zachować zdrowe je j 
siły, bo na nich musi się oprzeć przyszła kultura narodu.

Referat ten wygłoszony w słowach pełnych zapału, trafił do prze
konania uczestnikom konferencji —  pewne zastrzeżenia wywołał je 
dynie pogląd, ie  przyszła kultura musi się oprzeć na chrześcijaństwie. 
N iektórzy (Maj, Poniatowski) byli tego zdania, ie  Bóg, na którym  
oprze się przyszła kultura, nie musi być Bqgiem chrześcijańskim.

Referat, wygłoszony na len sam temat przez prof. Bujaka, nosi od
mienny charakter. P ro f Bujak przedstawia zagadnienie kultury w spo
sób ściśle naukowy i faktami historycznemi popiera swe wywody. 
W  poglądach, co do źródeł kultury, zbliża się bardzo do stanowiska, za
jętego przez prof. Limanowskiego, mówiąc, ie  przyczyna tworzenia 
cyw ilizacji le iy  w wieczystej tęsknocie człow ieka do absolutnego 
szczęścia, które jest dla niego nieosiągalne i dlatego siuka go w bóstwie. 
W  tworzeniu kultury działają więc przedewszystkiem siły duchowe, 
chociai nie m oina zaprzeczyć, ie  niejednokrotnie przyczyną wysiłków  
ludzkich, tworzących kulturę, są cele ściśle materjalne. P ro f. Bujak 
równiei nie godzi się z poglądem, jakoby naszej kulturze groził 
zmierzch, chociaż zauważa, że kultura narodów zachodniej Europy 
zdąża do stanu przejrzałości. Dzisiejszy chaos w dziedzinie kultury, 
szukanie nowych dróg i zwalczanie się różnych kierunków, nieko
niecznie ma doprowadzić do zmierzchu całej kultury —  również dobrze 
m oie . to oznaczać bliską je j zmianę na lepsze. Zresztą w Europie 
i w innych częściach świata poszczególne narody znajdują się na róż
nych stopniach rozwoju, więc pesymistyczne zapatrywanie się na przy
szłość całej cyw ilizacji z powodu przejrzałości kultury niektórych naro
dów nie jęst uzasadnione. Polacy należą do narodów kulturalnie mło
dych. Kultura polskiego narodu daleką jest od stanu przejrzałości. 
Jeśli chodzi o kulturę ludową, to ta zachowała bardzo dużo cech swo
istych, zdrowych i pełnych tężyzny. W ieś odmładza wiecznie wyższe 
warstwy narodu i dostarcza im ciągle nowych sił. Prosty stąd wniosek: 
kulturę wsi należy otoczyć opieką i oddziaływać w rozumny sposób na 
je j podnoszenie się, bo zdrowa wieś —  to zdrowy naród.

Prof. Bystroń w swoich rozważaniach nad „Źródłam i kultury, ze 
szczególnem uwzględnieniem kultury w iejskiej w Polsce'* stara się 
wyjaśnić to zagadnienie z punktu widzenia socjologicznego. Nowością 
w jego referacie jest wprowadzenie pojęcia „treści kulturalnych*'. 
Według prof. Bystronia przez to określenie rozumieć należy „podstawy 
psychiczne, pojęcia, stosunki, czynności, a także wylw ory pracy ludz
kiej". Zespól różnych treści tworzy to, co my nazywamy kulturą. 
Łatwo z tego wywnioskować, że to, co określa się jako kulturę wsi, jest



właściw ie zespołem treści kulturalnych cechujących wieś, a odróżnia
jących ją  od zespołów treści, spotykanych w innych środowiskach. 
Przez szukanie źródeł kultury należy rozumieć badania nad czynni
kami, które wpływają na kształtowanie się treści kulturalnych. N a j
ważniejszą rolę odgrywa tu a) twórczość, b) autorytet (systemu, insty
tucji, osób). Kryzys kultury jest przedewszystkiem kryzysem autory
tetów. Na kształtowanie się treści kulturalnych we wsi działał dawniej 
autorytet systemu (tradycja), autorytet ludzi starszych, gromady, po
tem wystąpił autorytet nauki chrześcijańskiej i dworu, wreszcie auto
rytet ludzi bywałych. Dziś autorytety stare przeważnie przeżyły się, 
powstały natomiast nowe (szkoła, prasa ludowa, książki popularne, o r
ganizacje gospodarcze i polityczne). Tw orzą się nowe autorytety, nowe 
treści —  powstaje chaos. Czasy obecne wymagają tego, aby odbudować 
autorytety, a raczej stworzyć autorytety nowe, w przeciwnym bowiem 
razie zawsze będzie panował chaos.

Po tych referatach, wygłoszonych przez ludzi nauki i noszących 
czasem charakter teoretycznych rozważań przychodzi do głosu dyr. 
Solarz, pracownik społeczny i w treściwy sposób omawia: „W zajem ne 
w pływ y cyw ilizacyjne i kulturalne wsi i miasta". Po  trafnem scharakte
ryzowaniu kultury m iejskiej i w iejskiej i wskazaniu dróg, któremi 
odbywa się ich wzajemne oddziaływanie na siebie, stara się dyr. Solarz 
przedstawić, co zyskuje wie* od miasta, a miasto od wsi. Miasto w y
wiera bezsprzecznie silny wpływ  na wieś przedewszystkiem w zakresie 
kultury materjalnej, chociaż niejednokrotnie jest on przeceniany. Nato
miast pod względem kultury duchowej i sztuki w p ływ y miasta są nikłe 
i nie zawsze dodatnie. Jeśli chodzi o oddziaływanie wsi na kulturę mia

sta, to można zauważyć pewne sukcesy w dziedzinie muzyki, częściowo 
także w dziedzinie literatury i malarstwa. Przyczyną słabego oddziały
wania a nawet nieznajomości kultury ludowej przez ogół jest nieuza
sadnione uważanie je j za coś niższego, za coś, na co nie warto zwracać 
uwagi. Stan laki nie jest zdrowy. W  interesie kultury całego narodu 
leży „przywrócen ie aktywności twórczej wsi, wydostanie je j z pod 
przygniotu przemożnego kultury miasta, zwrócenie psychicznej swo
body. przyjście do siebie w nowych warunkach".

Prof. H. Radlińska w referacie p. I. „M ożliwości celowego oddzia
ływania na rozwój kultury ze szczególnem uwzględnieniem kultury 
w iejskiej w Polsce" stwierdza, że wpływy kultury, a szczególnie kultury 
duchowej na wieś, są naogoł małe. Przyczyną tego jest brak gruntow
nego poznania wsi i warunków, od których uzależnione jest skuteezne 
oddziaływanie na rozwój kultury ludowej. W  pracy oświatowej należy 
liczyć się ze stosunkami i siłami działającemi w danem środowisku. 
Duże usługi może tu oddać znajomość i stosowanie metod psychologicz
nych (teorja „m nem y" Semona, teorja „postaci"). Nie wprowadzać 
gwałtownie nowych wartości, ale wzbogacać i rozw ijać to, co już 
istnieje, rozbudzać wiarę we własne siły, organizować życie gospodar
cze -— oto są główne warunki, od których uzależnione jest kulturalne 
podniesienie wsi.



.1. Cierniak zwraca uwagi; na zbyt małe zajmowanie sic; doląd 
„Sprawą widowisk i uroczystości wiejskich w Polsce". Sprawa ta nie 
jest błahą, bo przez umiejętne i celowe zorganizowanie widowisk 
i uroczystości możnaby zyskać poważny środek oddziaływania na 
rozwój kultury wiejskiej. Przedewszyslkiem pobudzonoby w ten sposób 
wieś do własnej twórczości artystycznej. Treści tych widowisk mogą 
dostarczyć resztki dawnych obrzędów i uroczystości, związanych ze 
współżyciem człowieka z przyrodą, dalej opowieści, klechdy, gadki 
ludowe, legendy, wreszcie lematy miejscowe. W  len sposób możnaby 
uodpornić lud przeciw oddziaływaniu tandetnej sztuki m iejskiej, 
ocalić przed zapomnieniem zanikające coraz bardziej dawne zwyczaje 
a zarazem zaspokoić głód teatru we wsi.

W  tych sześciu referatach i w dyskusjach poruszono, jak widzimy, 
wiele spraw związanych z kulturą wsi. Zagadnienie to zostało naświet
lone z różnych punklów widzenia. Przed zamknięciem konferencji prof. 
Moszyński ujął wprawdzie je j rezultaty w syntetyczną całość i w ypro
wadził stąd pewne wnioski, nie powzięło jednak jakichkolw iek w ią
żących na przyszłość uchwał. Nie było to zresztą celem zjazdu; chciano 
tu jedynie ustalić i uporządkować pojęcia i zdać sobie sprawę z za 
kresu i skali zadań. Czy ten cel został osiągnięty? Na lo pytanie trudno 
dać definitywną odpowiedź; w każdym jednak razie, jeśliby nawet nie 
osiągnięto porozumienia co do zasadniczego pojęcia kultury Indowej 
i pracy na przyszłość, to jednak trzeba przyznać, że samo zetknięcie się 
poważnych teoretyków i działaczy społecznych z całej Polski i wza
jemna wymiana myśli stanowi poważny krok naprzód. Żałować w y
pada jedynie, że niektóre przemówienia dyskusyjne wogóle nie zostały 
umieszczone w „B iu letynie", inne natomiast umieszczono w znacznych 
streszczeniach. Z tego powodu nie można odtworzyć sobie dokładnego 
przebiegu dyskusji i poglądów, jakie w niej wypowiadano. Często od
nosi się wrażenie, jakoby niektóre kwestje wywoływały spory wśród 
uczestników, ale nie zawsze można dociec przyczyn tych sporów. 
Mimo wszystko jednak dla ludzi, którzy interesują się kulturą ludową, 
„B iu letyn" przedstawia dużą wartość, i ci powinni się z nim zapoznać.

M ic h a ł  W q s a c : .

A n I o n i c w i e ź  W ł o d z i m i e r z :  Archeologja Polski. Zarys
czasów przedhistorycznych i wczesno - dziejowych ziem Polski. W a r
szawa 1(1211. 1712 ilnstiacvj, 48 tablic, !) map, str. V II -t- 341

B r u c k n e r  A I e k s a n d e r : Dzieje kultury polskiej. Nakła
dem Krak. Spółki W ydawniczej. T. I, sir. 653: I. 2, sir 660. Kraków 
1030.

C i s z e w s k i  S t a n i s ł a w :  Prace etnologiczne, I. 2, W a r
szawa 1920, str. 166: I. 3, tamże, 1030, sir 166.

K r e c z m a r  M.- Królka historja demokracji ateńskiej do cza- 
sów Temistoklesa. W yd. Kasy Mianowskiego. Warszawa. 1030, sir 167.

M i r e k  Pr .  ks.: Meloda socjologiczna. Poznań 1030, sir. 187.



M i r e k  1' r. ks.: System socjologiczny L. Gumplowiczn. Sludjum 
krytyczne. Poznnń 1930, sir. 125.

M o s z y ń s k i  K n z i m i e r z :  Kultura ludown Słowian. Cz. I.:
Kultura mnlerjnlnn. W yd. Pol. Aknd. Um. Kraków 1929, sir. 710.

P a m i ę t n i k  I n j n y c h  o r g a n i z a c y j  n i e p o d l e g ł o -  
f j l o ś c i o w y c h  na terenie byłej Galicji w latach od r. 1880 —  97. 
Zebrał i ułożył W acłnw M Borzemski. Lw ów  1930, str. 203.

S o c h a n i e w i c z  K n z i m i e r z :  Rozwody na Rusi Halickiej
w XV i X V I wieku. Lw ów  1929, str. 61. Pamiętnik Historyczno - Prawny 
pod redakcją rzemysłnwa Dąbkowskiego, I. 7, zesz. 3.

S t a r c z e w s k i  E u g e n j u s z :  Widmn przeszłości. Szkice
historyczne. W ydnnie pośmiertne z przedmową Bolesława Lutom 
skiego. Warszawa. Druk W . L. Anczyca i Ski. Kraków 1929, sir. 
X X X II +  529 +  1 nlb. +  1 podob.

S z y m a ń s k i  A n t o n i  ks. dr.: Zagadnienia społeczne. Wyd. 
II. nowo opracowane. Lublin 1929, str. 8 nlb. +  468. (Towarzystwo 
W iedzy Chrześcijańskiej, I. 3).

W o l a n i n  W  I.: Kwest jn żydowska w epoce Odrodzenin. War-
szawn 1929, sir. 20. (B ihljoleka Żydoznnwczn Tow. ,,Rozwój“ . nr. 16i.

Z i e l i ń s k i  T a d e u s z :  Hislorjn kultury nnlycznej w zw ię
złym wykładzie. T. II. Tow. W yd. w Warszawie. W ydawnictwo Morl- 
kowicza. Wnrszawa —  Krnków 1929, sir. 226. +  2 nlb.

X III. Dydaktyka hlslorjl.

B u j a k  F r a n c i s z e k :  O nauczaniu historji. zwłaszcza 
w szkołach zawodowych. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Hi
storyków Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist.,
I. 1. Lwów. 1930. sir. 625 —  632.

Głęboki przewrót, jak i przeżyła nauka historyczna, polegający ua 
tein, że zagadnienia społeczne i gospodarcze wysunęły się na plan 
pierwszy nauk historycznych, powinien znaleźć zastosowanie w szko
łach, gdzie zwłaszcza obecnie głosi się cześć dla pracy. Jednak historji 
społecznej i gospodarczej nie uwzględnia się u nas n ielylko w szkołach 
średnich ogólno • kształcących, ale także i w szkołach zawodowych, 
które, przysposabiając bezpośrednio m łodzież do życia, koniecznie |m>- 
w inny dawać i urabiać pojęcia z dziedziny życia społecznego i gospo
darczego. Stan w tych szkołach jest opłakany, o ile chodzi o nauczanie 
historji, brak bowiem tam programu, podręczników a także nauczy
cieli, odpowiednio wykształconych. Autor zwraca uwagę na potrzebę 
naprawy tych braków i żąda, aby nauka historji w’ szkołach zawodo
wych była dostosowana do poziomu i kierunku szkoły, a obejmowała 
h islorję kultury powszechnej z uwzględnieniem odpowiedniego szkole 
działu życia gospodarczego a także dawała wiadomości o zawodzie 
i organizacji współczesnego życia gospodarczego.



W yrobienie odpowiednio wychowanego obywatela zależy od na
leżytego przygotowania nauczyciela, dlatego też uważa autor, że hi- 
storja gospodarcza i społeczna powinna być przedmiotem obow iązko
wym dla przygotowujących się na nauczycieli h istorji w szkołach 
średnich, a podręczniki historji dla szkół ogólno-kształcących, uwzględ
niając program, powinny być rozwinięte w kierunku historji kultury 
społecznej, gospodarczej i umysłowej, należy leż opracować podręczniki 
dla szkół zawodowych. W reszcie nauka obywatelska powinna być za
kończeniem nnuki historji, a kierować nią ma nauczyciel historji.

A. fi.

B i e g e l e  i s c n  L.: Gospodarcze podstawy nowoczesnego
wychowania. Ogniwo Warszawa 1929. nr. 7, sir. 291 —297 
i nr. 8 , sir. 340 —  340.

Autor żąda, by w szkołach powszechnych, dokształcających, śred
nich i zawodowych, bvł powiększony i dostosowany do celów praktycz
nych materjał nauk ekonomicznych i społecznych, a każdy wychowanek 
tych szkół, bez względu na swój przyszły zawód, zdobył praktyczne 
wykształcenie gospodarcze, przetwórczo - rolne, przemysłowe i był 
przygotowany fizycznie do funkcji nawet najmniej kwalifikowanego 
robotnika fabrycznego. T o  odnosi się tak do warstwy włościańskiej 
i rzemieślniczej, jak i do inteligencji. Swoje żądania autor uzasadnia 
tern, że przemiany gospodarczo - społeczne, które zaszły po wojnie 1914 
roku, oraz te, które zajść inogą w niedalekiej przyszłości, wymagają 
wyrobienia w każdym z obywateli, bez względu na jego specjalizację 
zawodową, doskonalej sprawności ręcznej w obchodzeniu się z narzę
dziem i maszyną, a to w celu objęcia w razie konieczności funkcji ro
botnika w przedsiębiorstwie przemystwwem lub rolniczcm. / )  (i.

K ł o d z i ń s k i  A d a m :  Pomiędzy historją a nauką oby
watelską. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 
w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Tist.. 1. 1. Lwów  1930. 
słr. 633 — 650.

W  szkole jednolitej, której głównym postulatem ma być zorgani
zowanie całego nauczania w duchu koncentrycznym, historji powinno 
przypaść centralne stanowisko. Dla uzasadnienia lego poglądu autor 
podaje lekcję przekładową z koncentracji in iędzyprzedm iolowej 
(historją, nauka obywatelska i geografjal, omawiając możliwości prze
rzucenia pomostu pomiędzy leini przedmiotami w zakresie doboru 
malerjału, urabiania pojęć, ich skonkretyzowania, pogłębienia myślo
wego i wyzyskania dla celów wychowania obywatelskiego. Jako przy
kładową jednostkę lekcyjną podaje lekcję p. t. „Jednostka i państwo 
w świetle wojny pelopuneskiej1', która służy do wszczepienia uczniom 
przekonania o konieczności ponoszenia ofiarnej służby dla ogółu i spo
łeczeństwa. Wkońcu swych cennych uwag podkreśla, że nauczyciel 
historji przedewszystkiem powinien wychowywać, bo zadaniem każdej



nauki jest urabianie i rozw ijan ie charakteru pod względem moralno - 
etycznym , budzenie, pielęgnowanie i kształcenie najtroskliwszych w a
lorów  charakteru, takie też jest zadanie i rola szkoły twórczej, a może 
on to czynić częściej, niż inni nauczyciele i bez szkody dla prawdy 
dziejow ej. A. G.

O p a l m y  W i t  J a r o s ł a w :  Nauczanie liistorji a na
uka. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 
w Warszawie 1930 Nakładem Pol. Tow. Hist., t. 1. Lwów  1930, 
sir 671— 694.

Rozważając na tle nowszych poglądów znaczenie historji w w y
chowaniu, podkreśla autor, że historja powinna być przedmiotem 
rdzennym całego wykształcenia młodego pokolenia. Problem więc 
kształcenia nauczycieli w dzisiejszej dydaktyce wysuwa się na czoło 
wszystkich zagadnień. Głosi Opatrny pogląd, że w nauczaniu historji 
najważniejszą sprawą jest nie m alerjał naukowy, ale nauczyciel, oraz 
jego ujęcie naukowego i wychowawczego zagadnienia. Oceniając heu- 
rezę jako metodę nauczania historji, twierdzi, że należy się nią w szkole 
posługiwać, ale dawniej używana heureza „tekstowa" i dyskusyjna 
winna ulec przebudowie problemowej. Ponadto nauka historji po
winna uwzględniać sprawy, najbardziej może potrzebne uczniom 
w życiu, t. j. sprawy gospodarcze i społeczne. Podręczniki ucznia i na
uczycieli winny być pracami zbiorowemi specjalistów danych okresów 
historji, opracowane zaś mają być podług przemyślanego sposobu, 
ściśle naukowo, ale lak, ahy zachęcały ucznia i nauczyciela do samo
dzielnej pracy. Prócz podręcznika należy wydawać monografje popu
laryzacyjne.

Aby nauczyciele historji mogli wypowiadać się w sprawie naucza
nia, stawia autor tezę, aby utworzono osobny organ Sekcji Dydaktycz
nej Polskiego Tow . Historycznego. A. G.

M r o z o w s k a  H a l i n a :  środki pomocnicze w nauczaniu 
historji. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 
w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist., I. 1. Lwów 1930, 
sir. 657 —  6 6 6 .

W  krótkim  referacie szkicuje autorka środki pomocnicze, któremi 
posługiwali się dawniej nauczyciele historji. Są niemi: podręcznik, 
tablice chronologiczne i synclironistyczne, mapy historyczne i ilu
stracje. W obec zmiany metody i celów nauczania w dzisiejszej szkole, 
w której zadaniem, prócz pamięciowego opanowywania przebiegu fak 
tów, ma być również wychowanie, wszechstronne zrozumienie struk
tury faktów  historycznych i ich związków, dostosowując środki pomoc
nicze do nowej metody nauczania, podaje, w jak i sposób winni korzy
stać z nich nauczyciele, aby łatw iej mogli uczniowie przy ich pomocy 
wysnuwać wnioski i stawiać hypolezy, ćw iczyć umiejętności porówny-



wania, rozw ijać uczucia estetyczne. Przyczem  zwraca uwagę na nowe 
nie wykorzystane u nas pomoce szkolne (modele plastyczne z blachy, 
drzewa, zbiory minjaturowe kostjumów na lalkach, plany miast). Re
ferat ten ma na celu zagajenie dyskusji, w której ma powstać pierwszy 
zrąb systematycznie przemyślanego planu tworzenia pomocy nau
kowych. A. G.

M a 1 e c z y ń s k a E w a : O roli książki historycznej w pracy 
szkoły średniej. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist., t. 1. Lwów 
1930, str. 6 5 1  —  656.

W  celu pogłębienia nauki i rozszerzenia zamiłowania przeszłości 
nauczyciele szkoły średniej winni wprowadzać obowiązkową lekturę 
historyczną. W ładze szkolne powinny opracować wykaz lektur histo
rycznych, poleconych młodzieży, oraz otoczyć opieką bibljoteki szkolne 
na równi z gabinetami przyrodniczemi. A. G.

D u t k i e w i c z  J ó z e f :  Znaczenie podziału historji na
okresy w gimnazjum. Kwartalnik Historyczny, r. 43. Lwów  1929. 
t. 2, str. 14 —  23.

Napisanie lego artykułu wywołała rozprawa p. Ireny Pannenkowej 
(Kwart. Hist., r. 42, 19281, w której autorka poruszyła zagadnienie 
okresów w dziejach Polski i powszechnych. Autor sprzeciwia się przy
jęciu wspólnych epok przełomowych dla Polski i dziejów  powszech
nych, proponowanych przez Pannenkową, ze względów metodycznych. 
Zwalczając argumenty autorki, któremi uzasadniła swój podział, w y
kazuje również niepraklvczność wprowadzenia tegoż w nauczaniu 
historji w gimnazjum. K. S.

T  y r o wi c z M a r j a n : Ćwiczenia piśmienne historyczne
w szkole średniej. Muzeum, r. 44. Lwów 1929, sir. 197 —  2 0 1 .

Stosowanie ćwiczeń piśmiennych w nauczaniu historji jest zdo
byczą najnowszych czasów, jakkolw iek znano je  w leorji już dawno. 
Autor uważa je za bardzo pożyteczny środek w dydaktyce historji 
i zaleca systematyczność w tematach, aby z ćwiczeń łych w przeciągu 
4 wyższych klas gimnazjum powstać winien pewnego rodzaju „pod 
ręcznik", obejmujący najważniejsze zagadnienia z dziejów  średnio
wiecznych i nowożytnych ./ Her.

R a d l i ń s k a  H e l e n a :  Postulaty w sprawie nauczania
historji na stopniu średnim. Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. 
Hist.. 1. 1 . Lwów 1930, str. 714 —  717.

O lem  nauczania winno być „ukazanie procesów życiowych, które 
wytworzyły warunki życia i pracy dla dzisiejszego pokolenia, zaintc-



resowanie problemami myślenia historycznego, przygotowanie do czy
telnictwa naukowego i pracy nad historją". Program y nauczania majt| 
le i  liczyć się z potrzebami iyc ia  intelektualnego i społecznego, a wybór 
materjału powinien odpowiadać zainteresowaniom iyc iow ym  mło
dzieży. Dzieje społeczne i gospodarcze opracowywać należy na tle 
ruchu masowego i zmian warunków, oraz wprowadzać doń twórców 
i bohaterów, a sprawy polityczne powinny być związane z gospodar- 
czemi i społecznemi. M łodzież młodsza należy zainteresować wiadomo
ściami o przygodach i walkach, starsza syntezami i urzeczywistnieniem 
ich ideałów, pojęciam i ogólnemi, historjografją. Należy również za
poznać uczniów, w jak i sposób buduje się wiedzę o przeszłości, przy tern 
należy uczyć samokształcenia historycznego. W artość wychowawcza 
historji, prócz życiow ej jest wielka. Największa rola polega na wycho
waniu pracownika i wskazaniu mu, że wszystkie dziedziny życia spo
łecznego, losy jednostek i gromad, są splątane ze sobą i współzależne. 
Przez takie uświadamianie dojrzewać będzie największy zysk wycho
wania, poczucie odpowiedzialności za głoszone hasła. W ażne jest, że 
p. Radlińska podkreśla znaczenie historji społecznej i gospodarczej, 
usuwając na plan drugi historję polityczną .4. G.

N a u k  c C z e s ł a w :  Uwagi o niinislerjalnym projekcie
programu nauki historji w niższem gimnazjum. Pamiętnik V Po
wszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie. Nakła
dem Pol. Tow. Hist. t. 1. Lwów 1930, str. 667 — 670

Aulor podnosi dobrą stronę nowego programu, mianowicie 
uwzględnienie historji powszechnej, jednak mimo tej innowacji, ma- 
terjał historji powszechnej wymaga rozszerzenia, bo niektóre ważne 
epoki dziejów  pomija się (Odrodzenie, Karol W ., Reformacja, Rewo- 
lurjal. Także przy małej ilości godzin nie można tego materjału w y
czerpać, wysuwa więc autor postulat wprowadzenia nauki historji 
także w klasie III. A. G.

P o l i o s k a  H a n n a : Stan nauczania historji zagranicą.
Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w W ar
szawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist. t. 1. Lwów 1930, str. 
695 —  713.

W  referacie sprawozdawczym omawia p. Pohoska: jaki jest cel 
nauczania historji we współczesnych państwach, jaki materjal uważają 
za konieczny, wreszcie jakiem i metodami pracy się posługują. Omó
wione są Siany Zjednoczone, Szwajcarja, Holandja, Luksemburg, 
Belgja, Danja, Austrja, Niemcy, Czechosłowacja, W ęgry, Rosja, Ru- 
munja, Szwecja, Norwegja. Najw ięcej podkreślanym motywem nau
czania historji jest budzenie uczuć patrjotycznych, następnie kształ
cenie uczuć społecznych i przygotowanie do życia społecznego, oraz 
dążenie do rozwojn uczuć obywatelskich. Mniej programy poświęcają



uwagi kształceniu polityczno ■ państwowemu, kształceniu poznaw
czemu, historycznemu, względom moralno - wychowawczym . Cele za
tem utylitarne przewalają nad poznawczemi. A. G.

P a w 1 i c o w a A l i c j a :  Reg jonalizm na usługach „szkoły
pracy“ . Muzeum, r. 44. Lwów 1929, str. 3 —  12.

Zdaniem autorki, regjonalizm  przedstawia pierwszorzędne wartości 
w dziedzinie pedagogji. a uwzględnianie go w nauczaniu powinno być 
obowiązującem w szkołach. Dane regjonalistyczne uwzględniać należy 
przedewszystkiem w nauce języka ojczystego i literatury, w historji, 
geografji, przyrodzie, śpiewie i rysunkach. Każdemu z tych przedm io
tów i jego stosunkowi do regjonalizmu poświęca autorka oddzielny 
ustęp. W  odniesieniu do historji, regjonalizm  daje możność unaocznie
nia uczniom wydarzeń historycznych na tle dobrze im znanych stron 
rodzinnych, oraz umiejscowienie ich, przez co zyskują na swej w yra
zistości. Zagadnienie regjonalizmu w szkole nie jest tylko kwestją pe
dagogiczną, ale i społeczną, bo przez jego uwzględnianie w nauczaniu 
podniosłaby się wiedza o ojczystym kraju, szkoła zaś stałahy się nie
jako  piastunką lokalnej tradycji. J. Ber.

R o t h e r l  E d u a r d :  Hislorische Karlenwerken T. I.
Kurlen und Skizzen aus der Gcschichle des Altertums von Dr. 
Einil Niepmann; T. I l i  i IV. Vaterlandische Geschichte; T. V. 
Aussendeutsche Geschichte; T. VI. Entwicklung der grósseren 
deutschen Staaten; T. V II i V III. Wellkrieg 1914—  17 von Prof. 
Dr. Eduard Rothert. Dusseldorf 1912 —  27.

Dzieło Edwarda Rollierta zewnętrznie przedstawia się imponująco, 
składa się bowiem z ośmiu tomów i to pod względem objętości nieraz 
dość pokaźnych. Zdawałoby się, że w lej w ielotom owej pracy dzieje 
znalazły dostateczną i bogatą ilustrację kartograficzną.

Otwierając atlas, spodziewaliśmy się zobaczyć mapy, tymczasem 
spostrzegamy, że te zajmują miejsce drugorzędne, a na plan pierwszy 
wysuwa się tekst. Składa się nań krótki i schematyczny rys dziejów  
całego świata. Teksty nie są ani objaśnieniami map (te zresztą są bardzo 
proste), ani leż nie są to geograficzno - historyczne rozważania na temai 
problemów, w mapie przedstawionych; ale jest to zwykły skrót, czy 
pewien rodzaj wyciągu z obszerniejszego podręcznika historji, pozo
stającego w luźnym związku z mapą. A co więcej, są karty, gdzie 
związku między mapą i tekstem niema wcale. I lak n. p. na karcie 
nr. 20, t. I. opisano nam całe dzieje gospodarcze państwa rzymskiego, 
oraz rozwój sztuki i literatury rzymskiej, a tekst ten połączono z pla
nem Rzymu. Inna karta it. III, nr. 10', zatytułowana Friedrich I, 
Kónig von Preussen —  Der Deutsche Orden und die Hohenzollern, 
zawiera cały zarys historji Zakonu od jego sprowadzenia do Polski 
i dzieje Prus do r. 1813, który nie pozostaje w żadnym związku z do-



łączoną doń mapą etnograficzną Prus Wschodnich i Zachodnich, oraz 
Poznańskiego z r. 1900.

Przechodząc od tekstu do samych map, zauważamy w ielkie ich 
ubóstwo treściowe. Krąg zainteresowań autorów atlasu jest bardzo 
ograniczony, autorów bowiem interesuje głównie polityka i wojna, 
inne strony życia zostały przez nich, albo tylko zlekka poruszone, 
albo zupełnie pominięte. Daremnie tu szukać map, przedstawiających 
rozm ieszczenie lasów, gęstość zaludnienia, różnych typów osiedli ludz
kich, map, przedstawiających podziały administracyjne, polityczne* 
sądowe i kościelne, map dróg handlowych i stacji celnych, map, ilu
strujących stan i rozw ój przemysłu, bogactw mineralnych, planów 
miast, map, przedstawiaja.cych stan kultury, a więc rozmieszczenie uni
wersytetów, szkół, klasztorów, wycinków ze starych map.

Ponadto należy stwierdzić, że atlas właściwie nie jest powszech
nym, bo przewaga historji krajów  niemieckich jest tak kolosalną, że 
mu prawo do tej nazwy odbiera. Oprócz bowiem  tomu pierwszego* 
poświęconego historji starożytnej, jeszcze tylko w piątym przedsta
wiono dzieje państw ościennych, dalszych pięć autor poświęcił w y
łącznie Niemcom. Z pośród zaś państw niemieckich szczególną jego  
sympatją cieszą się Prusy, którym  poświęcił przeważną część tomów 
II I  i IV , zatytułowanych .,Valerlandische Geschiehte", Austrja i inne 
mniejsze kraje niemieckie zostały tam potraktowane gorzej, niż po 
macoszemu.

Również techniczna strona atlasu pozostawia bardzo w iele do ży
czenia. I tak w mapach naogół nie starano się o przedstawienie rzeźby 
kraju, co można było bardzo łatwo osiągnąć, bez zaciemniania właści
wego obrazu, przy pomocy szraf, a co ze względu na wpływ  czynników 
przyrodniczych, posiada dla geogra fji historycznej doniosłe znaczenie.

A lę co gorsze, również mało precyzji i staranności włożono we w y
konanie reszty rysunku. L in je  graniczne biegną prosto lub lagodnemi 
lukami i nie oddają w iernie rzeczywistości. Z przedmowy czytelnik 
dowiaduje się, że precyzję wyrugowano z atlasu celowo. Atlas bowiem 
ma służyć przedewszystkiem szkole, t. zn. młodzieży. „A  w szkole masa 
przedm iotów robi zamieszanie w umyśle dziecka, które rzadko z ob
serwacji dokładnej mapy zdobywa sobie jasny i trwały pogląd".

A w doborze barw uderza częste używanie barw jaskrawych, nie
miłych dla oka, które w zestawieniu kłócą się ze sobą i tworzą bardzo 
nieliarmonijną całość. W  innych znowy wypadkach użyto dla oznacze
nia dwu odrębnych terylorjów , lub dwu linij, dwu tak mało różniących 
się odcieni jednej barwy, że odczytywanie mapy sprawia w ielk ie 
trudności.

Uparty czytelnik, przekarlkowawszy do końca w ielotom owy atlas 
prof. Edwarda Rolhcrta, czuje się znużonym jednostajnością próbie 
mów, traci w iarę i zaufanie do całej pracy, z ulgą zamyka okładki 
i odkłada tomy na bok. Ale mimo woli wzrok jego pada raz jeszcze 
na karty tytułowe i z największem zdumieniem czyta na poszczególnych 
tomach: ,,Nach der achten Auflage umgearbeitet, 13 u. 14 Auflage*



IM, 1!) u. 20 Au flage" i t. d. Jak to więc takie wydawnictwa rozchodzą 
się w Niemczech do dziś w dziesiątkach i setkach tysięcy egzem
plarzy?? Tadeusz Ladenberger.

P ti I z g e r F. W .: Historischer Schul - Atlas, Grosse Ausgabc. 
hoarbeilct von A. Raldamus. E. Schwalbc. E. Ambrosius 48 Auf- 
lagc. Dielefeld u. Leipzig 1028.

Szkolny atlas putzgerowski jest już dobrze znany w Polsce, bądźto 
w oryginalnem wydaniu niemieckiem, bądźto w polskiej przeróbce, 
szerokim sferom nauczycieli szkól średnich i kształcącej się młodzieży. 
Ostatnie jego, już 48 z rzędu wydanie, zostało znacznie rozszerzone. 
Posiada ono wszystkie dodatnie cechy poprzednich, jednak bogactwem 
treści znacznie je przewyższa.

Już na pierwszy rzut oka uderza znakomite wyzyskanie miejsca 
na papierze. Druk bowiem jest dwustronny, a wszystkie wolne miejsca 
w mapach głównych szczelnie wypełnione knrlogrnmnini. Techniczne 
wykonanie map bardzo staranne i precyzyjne, barwy dobrane z troską
0 stworzenie dla oka miłego i estetycznego obrazu. Układ pionowy za
znaczono na wielu bardzo mapach rysunkiem szrafowym ; jego w yko
nanie jest bardzo staranne, a w niektórych mapach wzorowe.

Jak miło i pociągająco przedstawia się zewnętrzna strona atlasu, 
tak też bogatą jest jego treść. Autor, obok stosunków z zakresu geografji 
politycznej .która zajmuje ze zrozumiałych względów pierwsze miejsce, 
bogato zilustrował też i-inne strony życia. Niemal na każdej stronie 
spotykamy się z mapkami, przedslawiająccmi nam rozmieszczenie ras, 
narodów, języków  i dialektów, religij i wyznań, wędrówki ludów, prądy 
kolonizaryjne starożytności, średniowiecza i czasów nowożytnych, mapy 
osiedli, mapy katastralne, podziały administracyjne, polityczne i ko
ścielne, odkrycia geograficzne, wycinki z map starych, liczne mapy 
z zakresu geografji gospodarczej, jak mapy dróg handlowych, kanałów
1 dróg żelaznych, barjer celnych, produkcji przemysłowej i górniczej, 
■napy miast.

Całość dziejów  potraktowano obszernie i wyczerpująco. I tak dzieje 
starożytnego wschodu i Grecji przedstawiłam na 24 stronach i M  map
kach większych i kartogramach. A zatem w tych kilkudziesięciu stro
nach szkolnego atlasu zawarto malerjn! znacznie ohlilszy, niż w p ierw 
szym tomie atlasu Rolherla. Również inne epoki i kraje znalazły 
w atlasie dostateczne oświetlenie i należne im miejsce. H islorji państwa 
rzymskiego do wędrówki ludów poświęcono 22 stron, dziejom średnio
wiecznym .11, nowożytnym titi, wreszcie 24 stron rozw ojow i poszczę 
gólnych państw i wolnych miast Rzeszy Niemieckiej. Ostatnie dwa 
stulecia przedstawiono szczególnie uważnie, uwzględniając pozaeuro
pejskie części świata, kolonje i przebieg w ielkiej wojny światowej.

Atlas został sporządzony do użytku szkoły niemieckiej. Dlatego 
leż z całkiem zrozumiałych względów, od czasów wędrówki narodów, 
jego punkt ciężkości przenosi autor na dzieje narodu niemieckiego. Od 
tego czasu większość map przedstawia tylko Rzeszę niemiecką lub naj-



w yże j Europę środkowi) i zachodnią. Najbardziej pokrzywdzono w atla
sie ziem ie wschodnio - europejskie, a wraz z niemi też ziem ie polskie. 
Atlas więc Putzgera może w szkole polskiej oddawać znakomite usługi 
przy nauce historji powszechnej, jednakowoż w nauczaniu dziejów  
ojczystych, nawet w bardzo skromnym zakresie jest absolutnie nie
wystarczający.

Z ujemnych cech atlasu wskazać należy na pewną jego tendencyj
ność, oraz drobne pomyłki. Jako Niem iec nie zdołał się autor ustrzec 
od tendencyjnego przedstawiania pewnych zagadnień ad maiorem 
gloriam  palriae. I tak w mapie „Ostdeutsche Kolonisalion“  (str. 56) 
tw ierdzi, że już około 1400 r. cały Śląsk lewobrzeżny był krainą pod 
względem  narodowym jednolitą (t. zn. niemiecką), całe Pom orze za
chodnie przeważnie niemieckie, a obszar Mazurów pruskich pod wzglę
dem narodowym mieszany. Podobnie na mapie etnograficznej, przed
stawiającej rozm ieszczenie narodowości na początku 19 w. (str. 114 — 
15), Pom orze wschodnie. Mazury Pruskie, a nawet cały Śląsk Górny 
i W . Księstwo Poznańskie, przedstawiono jako obszary pod względem 
narodowym mieszane, polsko - niemieckie. Na W ołyniu  i Ukrainie autor 
bardzo skrupulatnie wryso\*.ał drobne i nieliczne wysepki niemieckie, 
natomiast „zapom niał1' całkiem o licznych i dużych wyspach naro
dowości polskiej na Podolu i W ołyniu, oraz o w ielkim  półwyspie pol
skim, wybiegającym  na Litwę. W reszcie Kaszubów i Mazurów pruskich 
nie uważa on za Polaków, ale za jakieś oddzielne narody słowiańskie.

Na mapie podziału kościelnego (str. 61) mylnie zaliczono archidia
konat czerski (potem warszawski) do diecezji płockiej, zamiast do 
poznańskiej, a obszar lej ostatniej umniejszono w północnej je j części 
na rzecz archidiecezji gnieźnieńskiej. W  okresie panowania Hoheii- 
staufów (str. 67) Polska nie była królestwem, jak to chce autor, ani 
leż w tym czasie jeszcze nie odpadło od niej Pom orze wschodnie ani 
Śląsk.

Jako całość najnowszy atlas Putzgera robi wrażenie bardzo do
datnie, a obfity i umiejętnie dobrany materjal, czyni go wielce poży
tecznym, tak w szkole średniej, jak leż w pracowni uniwersyteckiej.

Tadeusz Ladenberijer.

F e r e n s  A d a m :  Szkolna mapa historyczna. Prace Komisji 
dydaktycznej oddziału łódzkiego polskiego Towarzystwa Histo
rycznego. Łódź 1930. sir. 4 8 + 4  wykresy.

Rozprawa niniejsza jest poświęcona zagadnieniu polskiej mapy 
szkolnej. Dziś mamy ich trzy: 1. St. Arnold „Polska piastowska w. 
X —  X1V“ , 2. J. Natanson - Leski „Polska w epoce mocarstwowej w. 
X IV  —  X V III" , 3. W l. Semkowicz „Rzeczpospolita Polska w r. 1771". 
(Już po wydaniu rozprawy ukazała się czwarta „W skrzeszenie państwa 
polskiego", w opracowaniu Natanson - Leskiego). Te mapy mają swoje 
wady i zalety: we wszystkich brak rysunku układu pionowego, u sieć 
wodna, która może ten układ w pewnym stopniu zastąpić, jest niedo
kładna, zjawiska przem ijające oznaczono temi samem i znakami, co



stałe, kolejność zmian terytorjalnych przy pomocy barw oddaje ty lko 
prof. Leski. Ponadto mapy nie są całkowicie przystosowane do pro
gramów szkolnych, ho pom ijają elementy wojenne. W  rozdziale dru
gim daje nam autor przykład u iycia mapy w  szkole (geneza w ojny 
peloponeskiej) i ogólną krytykę treści atlasów szkolnych, z których 
cykl atlasów E. Rotlierta odpowiada mu najbardziej. Poczem  na
stępuje ogólna, bardzo pochlebna, charakterystyka map lipskich Balda- 
musa, gotajskich Perthesa i francuskich L. Andre'go. W  szkole można 
ich po pewnych wyjaśnieniach używać bez szkody, jednak ze względów 
politycznych, gospodnrczych i dydaktycznych winniśmy stworzyć mo
żliw ie najszybciej własny atlas szkolny i odpowiadające mu mapy 
ścienne, tymczasem najlepiej typu Andrć’go, którego mapy cechuje 
prostota, duża inwencja i bogactwo treść. T. Lad.

N a w r o c z y ń s k i  B o g d a n :  Zasady nauczania. Książnica -
Atlas. Lw ów  —  W arszawa 1930, str. 433. (Bibljoteka Pedagogiczno - 
Dydaktyczna pod red. prof. dr. Z. Mysłakowskiego, nr. 4).

XIV. Różne.
P r z e l a s k o w s k i  R y s z a r d :  Sejm warszawski w 1825 

roku. Warszawa 1927 —  29, str. 190, zesz. 2. (Rozprawy Histo
ryczne Tow. Nauk. Warszawskiego, t. 7).

Trzy  pierwsze rozdziały obejmują okres przed otwarciem sejmu: 
I-szy odroczenie sejmu. Il-gi prace projektodawcze, 111-ci wybory 
i walkę o wpływy na przyszły sejm. W ażny dla historji gospod. jest 
rozdz. drugi, gdzie omówiona jest praca Deputacji Prawodawczej nad 
kodyfikacją prawa cywilnego i projektami noweli do prawa hipotecz 
nego i Deputacji Kredytowej o założeniu Tow. Kredyt. Ziem., przyczem 
autor przedstawia genezę projektu od czasów Księstwa Warszawskiego 
poprzez r. 1818 do projektu Lubeckiego. Drugim problemem prac tej 
Deputacji był projekt budżetu konstytucyjnego. W  rozdz. V-tym przed
stawiony jest przebieg prac i dyskusji w komisjach sejmowych i na 
sejmie nad wnioskami opracowanemi przez Deputacje m. i. nad wnio
skiem ministra Lubeckiego o Tow . Kred. Ziem., który kwestjonowany 
w szczegółach, lecz broniony energicznie przez księcia - ministra zostaje 
przyjęty. Wkońcu (rozdz. V I) poruszone są też postulaty gospodarcze, 
jak  prośba o ułożenie budżetu konstytucyjnego (sprawa na sejm ie nie 
została załatwiona) o zniesienie podatku liwerunkowego i t. p , które 
w całości dały obraz krytycznego stanowiska społeczeństwa wobec go
spodarki dotychczasowej rządu. Z. Wr.

S o b i e s k i  W a c ł a w :  Z powodu t. zw. ,,700 - lecia Prus 
Wschodnich". Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Warszawie 1930. Nakładem Pol. Tow. Hist., Lwów 
1930, str. 288 —  295.



Omawiając rozwój polityczny i kulturalny Prus od 1230 r., pod
kreśla Sobieski nie uwzględnione przez N iem ców fakty, że Polacy byli 
pierwszym i pionierami kultury wśród Prusaków, a nadto o ile chodzi 
o ziem ię chełmińską, to była ona przed przybyciem  Krzyżaków , wraz 
z ziemią michałowską i po części Pomezanją, polską. Siady polskości 
tych ziem są jeszcze widoczne w X V I w., zwłaszcza, że do Prus W schod
nich wdzierało się osadnictwo mazurskie. Rozpatrując dalej szczegółowo 
rozw ój Prus do r. 1860 kończy uwagą, że o ile nauka musi przyznać 
zasługi żyw iołow i niemieckiemu, a zwłaszcza Lubeezanom około roz
budowy miast nad Bałtykiem, tak nie należy pomijać udziału Polaków 
w osiedleniu, rozwoju gospodarczym, kulturalnym i ustrojowym Prus.

A. G.

D r z e w i e c k i  H e n r y k :  Studja i materjały do dziejów
nołarjatu w Polsce. Lz. 1. Warszawa 1928, str. 72, —  cz. 2. 1928, 
str. 23, —  cz. 3. 1930, str. 23, cz. 4. 1931, str. 19.

Autor cennej rozprawy „Zarys dziejów  nołarjatu w Polsce", W ar
szawa 1927, stara się obecnie w odrębnych studjach zebrać materjał 
tak drukowany, jak i rękopiśmienny form, kontraktów i zapisów, za
wieranych, względnie zeznawanych przed sądami. N ie ogranicza się 
przytem jedynie do materjałów ze źródeł prawa ziemskiego, ale sięga 
także do materjałów prawa m iejskiego i wiejskiego. Szczegółowo za j
muje się autor omawianiem urzędów, przed któremi zeznawano w  Po l
sce akta dobrej woli. Zapoczątkowany przez autora zbiór kontrak
tów i zapisów, może posiadać doniosłe znaczenie i dla historyka go
spodarczego. Jak w iele w  tego rodzaju materjałach znaleźć można 
cennych wiadomości dla h islorji gospodarczej, na to wskazuje książka 
J. Striedera, „Aus Antwerpner Notarialsarchiven“ . Zur deutschen 
W irtschaftageschichte des 16. Jahrhunderts. Stuttgart 1930. K. K.

C h a r e w i c z o w a  L u c j a :  Klęski zaraz w dawnym
Lwowie Lwów  1930 str. 89. (Bibljotcka Lwowska, t. 28).

Autorka, opierając się na źródłach archiwalnych, kronikach miasta 
oraz na polskiej i bogatej obcej literaturze przedmiotu, kreśli w  barw
nym i interesującym opisie dzie je  zaraz na całej przestrzeni h istorji 
miasta. Praca rozpada się na sześć rozdziałów: I. W arunki higjeniczne 
dawnego Lw ow a; 11. Średniowiecze. Mór i trąd; 111. Akcja miasta;
IV. W iek  X V I i pierwsza połowa X V II w. do wojen kozackich; V. Za- 
pobiagawczość i lecznictwo; VI. Od wojen kozackich do rozbioru 1772 r.

Autorka, om awiając przebieg zaraz, opisuje stan higjeniczny mia
sta, zarządzenia władz miejskich, profilaktykę lekarską, oraz lecz
nictwo. Natomiast w p ływ  klęsk tych na życie gospodarcze miasta jest 
rozstrząsany w pracy tylko przygodnie. /?. VV.

D ą b k o w s k i  P r z e m y s ł a w :  Memorjał Krukowiec-
kiego z r. 1773. Przewodnik historyczno - prawny, r. 1 . Lwów 
1930, zesz. 2, str. 125—  152.

Roczniki spal. i goap. I. 25



W  mcmorjulc swym o organizacji sadownictwa w świeżo przez 
Auslrję zajętej (ia lic ji omawia Krukowiecki również zagadnienia z dzie
dziny gospodarczo - społecznej, jakkolw iek traktuje je  dosyć pobieżnie.

Domaga się unifikacji prawa, koniecznej dla rozwoju  handlu, 
osobnej rady gospodarczej dla każdej ziemi lub przynajm niej dla 
każdego województwa

Z dziedziny społecznej zasługuje na uwagę postulał zniesienia kary 
śmierci (można ją stosować tylko w razie morderstwu), tortur, trak
towania więzień raczej jako domów poprawy aniżeli domów kary. 
Również bardzo postępowy i humanitarny jest pogląd memorjałii na 
stosunek poddańezy.

Ze stanowiska lokalnego może nas interesować wybitny sentyment 
Krnkowieckiego dla Lwowa, ujawniający się w całym szeregu żądań, 
klńreby przyczyniły sie do gospodarczego i kulturalnego podniesieniu 
miasta' K I N .

T o k a r z  W a c ł a w :  Wojna polsko - rosyjska 1830 i 1831. 
W ojskowy Instytut Naukowo - Wydawniczy. Warszawa 1930, str. 
XXXII +  635 +  atlas.

Autor, historyk i pułkownik W. P., dał w pracy niniejszej, w stu
letnią rocznicę Powstania Listopadowego, dokładny obraz jego działań 
wojennych. Historyka gospodarczego interesuje przedewszystkiem cha
rakterystyka stosunków gospodarczo - społecznych Polski i Rosji.

Omawiając obszar i ludność Królestwa Kongresowego z podziałem 
na ludność wiejską i miejską, oraz według wyznania, przedstawia 
autor zły stan rolnictwa, zarówno pod względem kulturalnym, jak 
i materjalnym, oraz ciężkie położenie włościan, podkreślając przylem  
wynikłe z tego skutki dla sprawy obrony narodowej. Pod opieką rządu, 
który rolnictwo i stosunki lam panujące traktuje po macoszemu, roz
w ijają się pomyślniej miasta i przemysł, a szczególnie przemysł weł
niany, bawełniany, lniany, a częściowo także i garbarski, oraz gór
nictwo i hutnictwo. Ogólny postęp ożyw ił również i handel, co w pły
wało dodatnio na poprawę bilansu handlowego. Budżet zaś dzięki po
lityce Lnbeckiego w 1831 r. został n ielylko zrównoważony, ale nawet 
przewyższony.

W  dalszym ciągu swej pracy przeciwstawia autor Polsce Rosję 
w tymże czasie, charakteryzując siły i środki jej do walki. I tu podobnie 
jak przy omawianiu Polski podaje dane, odnoszące się do zaludnienia 
i obszaru Rosji, przedstawiając tragiczne położenie włościan rosy j
skich, stan rolnictwa, przemysłu i handlu. W  przeciwstawieniu do 
Królestwa, również administracja i finanse Rosji l>ylv w opłukanym 
stanie. Całość obrazu stosunków społeczno - gospodarczych Polski 
i Rosji w chwili powstania uzupełnia autor charakterystyką ogólnej 
działalności rządu, sejmu i administracji w Królestwie od chwili w y
buchu powstania, oraz przedstawieniem stosunku do powstania lud
ności, zamieszkałej w Królestwie jak i ludności polskiej poza jego



granicami przebywającej, a więc w W ielkopolscc i (la lic ji. Szkoda, że 
autor nie zaopatrzył tych rozdziałów w dokładniejsze in form acje
0 swoich źródłach. S t  P .

Z n i s z c z e n i a  w o j e n n e  i o d b u d o w a  P o l s k i .  
Le devasłations de la guerre et la reconstruction de la Pologne. 
Nakładem Tygodnika .Przemyśl i Handel1’. Warszawa 1929, str. 
99 nlb.

Jest lii umieszczonych 13f> ilustracyj, dających obrazy zniszczeń
1 grabieży mienia .mlskiego przez wojska niemieckie, auslrjackie
i rosyjskie w ostatniej wojn ie światowej. Ilustracje le s;| zestawione 
oddzielnemi grupami. A więc osobną grupy stanowi:) zniszczenia miast, 
wsi, przemysłu, komunikacji, lasów, zabytków kulturalnych, rekw i
zycje, straty ludności i rekonstrukcja krajów. Na początku każdej 
z nich jest podana ogólna charakterystyka tych zniszczeń w języku pol
skim i francuskim Zdjęcia le fotograficzne, jakkolw iek są przedsta
wieniem tylko c/.:|slki zniszczeń, jakich dokonano na ziemiach Polski 
podczas wojny, to jednak mimo lego u/.misławinją nam one wyraziście 
grozę tych zniszczeń. Przy niektórych ilustracjach zauważyć się daje 
brak objaśnień, do jakich m iejscowości się one odnoszą, czego przy 
tego rodzaju publikacji należałoby unikać. .4. W .

M a I e r j a ł y K o m i s j i  d l a  1‘ s p r u w n i e n i a A d - 
in i n i s I r a c j i P u I) 1 i c z n e j p r z y  P r e z e s i e  R a d y  
M i n i s t r ó w .  T. I. Podział administracyjny państwa. W ar
szawa 1929, sir. 162 I- 10 map.

W  publikacji le j rozpatrzono tak bardzo ważną dla każdego histo
ryka kwesljc podziału administracyjnego. W  części pierwszej Kir. ó6i 
radca Saski opisał i przedstawił kartograficznie obecny podział admini
stracyjny Państwa Polskiego w l.'> gałęziach administracji publicznej: 
ogólnej, wojskowej, skarbowej, celnej, sądowej, szkolnej, urzędów gór
niczych, probierczych, legalizacji narzędzi mierniczych, komunikacyj 
kolejowych, urzędów ziemskich i okręgów poczlowo - telegraficznych. 
Ponadlo publikacja zawiera projekty reform y podziału adm inistracyj
nego: 1. Konkolniaka, 2. Suskiego, 3. Starzyńskiego, oraz artykuły 
Zwolińskiego „Zagadnienia gospodarcze w podziale administracyjnym 
państwa, ze szczególnem uwzględnieniem spraw przemysłu, handlu 
i górnictwa” , Sztok mana „Prob lem  rozgraniczenia dyrekcji kolejo
wych” i Brzezińskiego „Podzia ł adm inistracyjny państwa we Fran rji”  
W  lej ostatniej rozpraw ie autor rozważa historję reform  administracji 
Irancuskiej od r. 1790 i stwierdza, że podział na departamenty nie 
zdołał przełamać dawnych regjonalnych prowincyj. Podział na depar
tamenty przeżywa się, a dawne prow incje odradzają się w nowych 
podziałach: wojskowym, szkolnym luli izl> handlowych. f .  /,nrf.



U l )JOO

W a s s a n - G i r e j  l ) ż  a ba  g i :  Walka o niepodległość
Indyj. Sprawy obco Warszawa 1930, I. 1, sir. 750 —  783

Omawiając problem ze slanowiskn rasowego, wyznaniowego, kul
turalnego i politycznego zwraca autor uwagę i na moment gospo
darczy. Indje są dla W ielk iej Brytanji krajem, w którym  inwestowano 
ogromne kapitały, są ważnym terenem zhvlu na towary bawełniane 
i jednym z najważniejszych krajów  importu. Stanowią one również 
ważną podstawę dla panowania angielskiego w Azji. Dążności do w y 
zwolenia dalują się od r. 1885, wzm ogły się od r. 1904 Autor omawia 
działalność Ghandiego, jego propagandę nieposłuszeństwa i wyprawę 
po sól i stwierdza, że dąży en do wyzwolenia Indyj, opierając jednak 
Tozwój kraju na dawnych tradycjach bramińskich w przeciwstawieniu 
do komunistów, którzy, rozw ijając ożywioną działalność wśród robot
ników i drobnych włościan, walkę z panowaniem angielskiem łączą 
z dążnościami do rewolucji proletarjackiej. W alce o niepodległość 
Indyj stoi na przeszkodzie rozbicie wyznaniowe i kastowe, jednakowoż 
ruch separatystyczny .test tak silny, że Anglja będzie musiała pójść 
na ustępstwa i nadać ustrój dominjalny. T. L.

N e k r o l o g  ś. p. J a n a  P l a ś n i k a  (z portretem). 
Kwartalnik Historyczny, r. 44. Lwów 1930, ł. 1, słr. I —  F.,XXXV1I.

Nekrolog składa się z życiorysu pióra prof. Bujaka, b ib ljogra fji, 
zestawionej przez Dr. ł . C.harewiezową, charakterystyki poszczególnych 
dziedzin pracy: Dra K. Kaczmarczyka (Dzieje miast i rodzin mieszczań
skich), Dra Z. W ojciechowskiego iSlosunki Polski z papiestwem), Dr. 
W ojciechowskiej (H islorja książki w Polsce i, Dra K. Dobrowolskiego 
(H islorja kultury), Dr. Chaiew iczowej (Praca pedagogiczna).

C z e r n i c k i  K a r o l :  Pożary w województwach zachodnich
w lalach 1925 —  27. Warszawa 1930. Odh. z Kwartalnika Statystycz
nego. I. V II, 1930, zesz. 2

D e d e r k o  B o h d a n :  Majątek narodowy Polski. Warszawa
1930. Zbiór prac ekonom iczno-roln iczych, sir. 9 5 —  148. Kasa im. 
Mianowskiego. Prace Zakładu Gospodarstwa W iejsk iego w W arszaw ie 
pod kierunkiem prof. W ładysława Grabskiego, r. 1, 1928/29.

G o ł ę b i e w s k i  A l e k s a n d e r :  Geografja ogólna, ze szcze-
gólnem uwzględnieniem hislorji handlu, przemysłu i towaroznawstwa. 
Z  12 wykresami i mapami. Podręcznik dla liceów handlowych i szkól 
zawodowych. Warszawa Nakładem Zgromadzenia Kuprów in. sl. W a r
szawy, sir. 199.
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TA BL ES D ES M AT1ERES

Avant —  propos . . . . . .
Registre alphabeti(|iie des livres analyses .

I. Artlcles:
1. (i i I e w i <■ z V I e x i s (Lw ów l: Les preparulils des

óineules paysannes en Pnlogne dans les ans 1767 — 1769.
Tablc de inaliere: 1. Prólace, p. 1. 11. Les opinions cxi-

slanles sur la ..Confćderalion paysanne", p. 3. — 111. Caractć- 
ristique, inlerue el ealeine du documenl, p. 8. —  IV. Lea con- 
lenu du manifesle, p. 10. — V. La significalion du manifeste, 
p. 16. — VI. Les ścrils eriliques sur lc manifesle, p. 17. —
VII. L’influence du manifesle de Tarczyn sur leiplosion de 
,;Hajdamaczyzna“ (ćmeules paysannes & 1'Ukraine), p. 21.—
VIII. Agilalion revolulionnaire conlinue, p. 25 — IX. La lulle 
eonlre la revolle, p. 27. — X. Les (liels de la levóe paysannc, 
p. 33. — XI. La fin, p. 35.

2. W  n s a e z M i c h e l  (L w ó w ): Les aeles hypolecaires lo- 
eales du lerrilo ire de cour dappel de Lwów . .

3. P e r s o w s k i F r a n ę o i s (Przem yśl) : Le livre judi* 
ciaire du v illjg e  de Markowa au distrirt de Przeworsk

Tahle de m.ilieie: 1 a descriplion du livre. p. 13. -  La langue 
el les ócrivnins, p. 41. —  l/organisalion judieiaire. p. 17. - 
„Roki" (les sćanecs des eours de juslicci, p. 50. -  C.uracle- 
rislique du conlenu, p 51. — L.i necessile de publicalion du 
documenl, p. 52.

4. H o s z o w s k i  S I n n i s I a s (Lw ów ): Les eludes histo- 
riques sur les priz . . . . . . . .

Table de inaliere' Les consideralions generales. p. 53. — 
l. imporlance des reeherches liisloriąues des priz, p. 51 -- 
L elal acluel cl 1'organisalion des reeherches, p. 57. — La me- 
lliode, p. 61. Les fludes regionales, p 65. - Les sources.
p. (>7 — La l.ihulalioi slalislique, p. 73.

5. W a l a  w e n d e r A n I o i n e (Lw ów !: Les ćludes sur 
les calaniiles elemenlaires. (Methode el sens! .

Table de malierc: (.oup d'oiel sur les lravnux liisloriąues, 
p. 79. — Sources hisloriąues, p. 32 — Lu eroniąue des cala- 
milćs, p. 84. — Leur dćscriplion, p. 85. - Leur importance,
p. 86.

6. L u t m a n  T h a d e e  (Lw ów ) : Les vi)les franches
Table de maliire: L ’essence el le dćvelopmenl dc celle insli- 

lulion, p. 89. — Les inldrets de la ville exelue, p. 92. — Les 
inlCrels du ptyś eicluanl, p. 95. — Le dćclin de 1’inslilnlion, 
p. 97.
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7. W  y I a n o w i <• z E I i ć (Lw ów ) : M. J. Tuliaii - bara
nowski. (Ecoiiomislc - Ihćoricien, hislorien el sociologuei 99

Tablc dc nudicre: .leuncsse el les premiera travaux scien- 
lifiques, p. 99. —  La Ihć.irie de la valeur el du partage des 
revcnues, p. 101). —  Les lravaux sur les crises lconomiques, 
p. 101. —  L ’hixtoire du capilalismc russe, p. 104 —- La re- 
vision de Mara, p. 106. —  Le coopćratisme comme 1'idóe 
sociale, p. 108. — L’aclivil6 scienlifiąue, pćdagogique, el so- 
eialc depuis la premiere revolulion jusqu'5 la mort, p. 109.

8. A r n o l d  S t a n i s l a s  (W arszawa): Quelques aperęus
sur les buls el le role ile 1'liisloirc eeonomique. (A propos 
(lu livre dc A. Dopseli: Naluralw irlsrhaft und Geldwirl- 
scliall in der W ellgesrliich lel . . 1 1 1

Tablc de m-1'it-re: Le r.ipporl envers Hiicher. p. 112. - La 
nićthodc, p. UH. — La r.incćplion du capilalisme, p. 110. —
La grandę exploilalion lonciere cl le syslemc eorveale, p. 118.
La nionnaie el la credit, p. 120. — L ’hisloire ćcoii«uiiqiic 
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