


SPRAWOZDANIA.

Franciszek Bujak. S t u d y a  n a d  o s a d n i c t w e m  M a ł o 
p o l s k i .  Część I (z mapą i 6 rycinami w tekście). Osobne odbicie 
z t. X L V II Rozpraw wydziału histor. filoz. Akad. Umiejętności. K ra
ków 1905, str. 257.

G ieneza społeczeństwa i państwa polskiego wiąże się ściśle z dzie
jami osadnictwa, z wyjaśnieniami kolei, jakie przechodził na obszarach do
rzeczy W arty i W isły stosunek człowieka do ziemi, jako podstawy bytu 
m ateryalnego i warsztatu pracy. Po bezowocnych usiłowaniach da
wniejszych historyków, starających się przez naciąganą interpretacyę 
tekstów starożytnych i średniowiecznych geografów i historyków tu
dzież przez dowolną etymologię nazw, zdobywać podstawy dla hipotez, w y
jaśniających nasze pierwotne dzieje а), nowy zwrot w badaniach cza
sów przedhistorycznych sprowadził W ojciechowski swą „Chrobacją" 
(Kraków  1873). W ykazawszy wady m etody filologicznej, przedstawia 
on całą doniosłość etnografii (pod którą, jako jej gałęzie, podciąga: 
antropologię, lingwistykę, archeologię, etnologię) i następnie rozwija 
doniosłość nazwT miejscowych, jako skarbnicy świadectw o najdalszej 
przeszłości. Na tychto świadectwach oparł głównie swą, zdumiewającą 
precyzyą i wykończeniem w szczegółach, hipotezę osiedlenia się Le- 
chitów w Małopolsce w ciągu wieku VI, prof. Piekosiński w dziele: 
,,Rycerstwo polskie wieków średnich’’ (Kraków, t. III 19 0 1). Rezultaty 
olbrzymiej pracy i erudycyi, włożonej w to dzieło przez uczonego 
historyka i prawnika, który zgłębił cały znany materyał świadectw p iś
miennych i zabytków archeologicznych, odnoszących się do średnio
wiecza polskiego, stwierdzają wymownie, jak niebezpiecznem jest dla 
badacza zamknięcie się w gabinecie i pogrążenie w papierowych doku
mentach, bez zetknięcia się z rzeczywistością, która w faktach i sto
sunkach obecnych przechowuje wskazówki doniosłe dla poznania i zro
zumienia przeszłości.

>) Zarys tych wiekowych przeszło usiłowań skreślił Małecki w pracy 
swej p. t. „Lęchici w świetle historycznej krytyki” . Lwów, 1897.
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Zbadanie współczesnej wsi polskiej pozwoli historykowi lepiej 
rozumieć świadectwa zawarte w nazwach i dokumentach, powstrzyma go 
od napowietrznych konstrukcyi, opartych na dowolnem pojmowaniu 
i klasyfikowaniu dowodów, zebranych ze źródeł. W ieś polska i lud 
polski, choć mają dziś tylu wielbicieli, opiekunów, przyjaciół, tylu poe
tów, powieściopisarzów, malarzów, tylu zbieraczów i badaczów właści
wości jego ciała i duszy, nie mogą się doczekać swego historyka. W ielki za
pis Augustynowicza, powierzony Akadem ii Umiejętności na premiowa
nie prac nad historyą ludu w iejskiego w Polsce, czeka od wielu lat 
na dzieła, nie zjawiające się niestety. Różnorodność warunków, w jakich 
znajdowała się ludność wiejska w różnych częściach tak rozległej 
Rzeczypospolitej, różnice plemienne, kulturalne, ekonomiczne i spo
łeczne, zachodzące między Polską piastowską, a złączonymi z nią póź
niej krajami, wymagają opracowywania dziejów ludu prowincyami. 
Trudności zadania przy braku prac przygotowawczych odstręczają 
mniej wytrwałych. Śród wzrastającego ciągle zastępu młodych praco
wników na polu dziejów ojczystych, jeden tylko stwierdził, szeregiem 
poważnych monografii, zarówno swe w yraźne zamiary, jak i wysokie 
uzdolnienie do podjęcia i wykonania pracy nad historyą ludu polskiego 
i wsi polskiej. Pracownikiem tym jest p. Franciszek Bujak. Pochodząc 
z ludu, od dzieciństwa zespolony z życiem wieśniaczem, po ukończe
niu studyów uniwersyteckich, poświęcił się specyalnie badaniom nad 
wsią małopolską obecną i w przeszłości. Owocem tych studyów były 
poważne, bogate w szczegóły monografie (Maszkienic, Lim anowy, Zmią- 
cej) ogłoszone w Krakowie od r. 19 0 1. Niezależnie od nich, opraco
wał kilka rozpraw z zakresu geografii średniowiecznej i kartografii. 
Zabraw szy się następnie do nakreślenia obrazu stosunków włościań
skich na obszarze b. rzeczypospolitej krakowskiej od rozbioru Polski, 
doszedł do przekonania, iż pracę tę poprzedzić musi rozjaśnienie sto
sunków rolnych małopolskich w epoce piastowskiej. Owocem tych przy
gotowawczych badań są wydane przez Akadem ię Umiejętności, „Stu- 
dya nad osadnictwem Małopolski” . -

Pracę swą rozpoczyna р. B. od treściwego przedstawienia hipotez 
i poglądów dwu wybitnych poprzedników na tem polu: W ojciechow 
skiego i Piekosińskiego, tudzież od rezultatów oceny krytycznej domnie
mań tego ostatniego, dokonanej przez prof. Balzera. Zasługę wytknię
cia nowej drogi w poszukiwaniach tych, przypisuje p. Bujak prof. Pot- 
kańskiemu, który pierwszy w swych częściowo tylko ogłoszonych pra
cach (już w r. 1889) starał się skombinować wyniki badania obecnych 
stosunków (wsi puszczy radomskiej i osady Podhala) z danymi, dostar
czonymi przez dokumenty średniowieczne.

Z  trzech części, ną jakie rozłożył swe studya р. B., pierwsza po
święcona jest przedstawieniu warunków osadnictwa polskiego w X I—  
X III wieku, a więc ogólnego stanu kulturalnego i zmian w osiedleniu. 
Ubóstwo świadectw spólczesnych i brak opracowań utrudniały wielce 
nadanie temu zarysowi należytej wyrazistości, pełności i stanowczości.

W  obrazie swym р. B. uwydatnia dążność, widoczną zresztą 
w całej pracy i zasługującą na żywe poparcie i przeprowadzenie, bez 
szkody tylko dla wymagań nauki, dążność wykazania swojskości i da- 
wności naszej kultury, przy zmniejszeniu przecenianej doniosłości



wpływów obcych, cywilizacyi zachodniej, kolonizacyi niemieckiej. Pod 
wpływem tej dążności twierdzi np. iż tylko większa obfitość źródeł 
jest przyczyną złudzenia naszego co do znacznego postępu kulturalne
go, uwydatniającego się w wieku X IV  w stosunku do poprzedniego. Ztąd 
znowu skłonnym jest pojedyncze, korzystnie o kulturze świadczące 
fakty z dokumentów wieku X II i XIII, przyjmować za dowody ogól
nego stanu kraju. Otóż sądziłbym, iż przeciwnie: można i należy 
przypuszczać związek dość ścisły między ilością zachowanych doku
mentów a stopniem kultury epoki, z której pochodzą. Najdawniejsze 
dokumenty wiążą się zwykle z założeniem czy uposażeniem instytucyi 
kościelnych, umieszczonych najczęściej w grodach, skupiających w sobie 
życie kulturalne pewnego obszaru, a więc w punktach, gdzie budzące 
się wśród ludności wyższe potrzeby, wymagały, a przynajmniej umo
żliwiały powstanie i działalność takiej instytucyi. Uposażenie, polega
jące na nadaniu dóbr i dochodów różnych, także oparte było na wsiach 
i osadach z ustalonym zaludnieniem i wyższą kulturą. Możnaby więc 
z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, iż wraz z ustaleniem się 
stosunków własnościowych, ze wzrostem zaludnienia i z początkami różni
czkowania zajęć, pojawia się zawsze w danej okolicy instytucya pań
stwowa, czy kościelna (gród, targowisko, kaplica, klasztor), wywołująca 
przy założeniu, czy w dalszem istnieniu— wydanie aktu piśmiennego, 
przekazującego przyszłości pewien obraz stosunków danego obszaru. 
Pamiętając przytem, iż cechą epok pierwotnych rozwoju społeczeństw 
z nieliczną ludnością, rozsianą na znacznej przestrzeni, jest jaskraw a 
różnorodność w rozwoju kulturalnym różnych grup ludności, znajdują
cych się w rozmaitych warunkach, wynikających z położenia, gleby, 
stanu świata zwierzęcego i roślinnego, czynników plemiennych,— mo
żemy przypuszczać, iż ujawnione w najdawniejszych dokumentach gru
py osad i istniejące tam stosunki, stanowiły, odnośnie do całego tery- 
toryum, jakby wyspy kulturalne, które stopniowo dopiero będą się 
rozszerzać i łączyć, by po wielu wiekach utworzyć jeden, wspólnem 
życiem pulsujący, organizm. Przytem, z różnorodnością stanów kultu
ralnych łączy się rozmaitość stosunków społecznych i własnościowych 
zajęć i ich rozdziału, środków wymiany (współcześnie z monetą: bryłki 
soli, płaty, łupieże), odrębność miar powierzchni i objętości, wag. 
Wobec tego, świadectwa dokumentów, najdawniejszych mianowicie, 
nie upoważniają badacza do szerszych uogólnień, do uzupełniania, lub do 
objaśniania danych jednego aktu przez dane, zawarte w aktach, odno
szących się do dalszych okolic. Dane liczebne (ludności, rycerstwa, 
jeńców czy poległych), podawane z ustnej tradycyi w kronikach, czy 
rocznikach, są niewątpliwie tylko odbiciem wrażeń w wyobraźni świad
ków naocznych, zwiększonych jeszcze przez wyobraźnię następnych 
pokoleń, św iadectw a, podające z konieczności ścisłą cyfrę ludności da
nej osady, jak np. potwierdzenie posiadłości arcyb. gnieźnieńskich 
z r. 1 13 6 , lub przytoczony przez р. B. akt lokacyi miasta Trzebnicy 
r. 1224, dostarczają danych, przekonywających o bardzo ubogiem za
ludnieniu. Akt dla Trzebnicy wym ienia 17  obywateli zakładanego 

1 miasta, a więc tylko 17  rodzin.
Najważniejszą, ze względu na osiągnięte rezultaty, częścią pracy 

р. B., jest zawarty w rozdziale trzecim rozbiór krytyczny dotychczaso
wych teoryi, tłumaczących nazwy miejscowe. Przedewszystkiem udo



wodnił on tu niewłaściwość odróżniania nazw, utworzonych od imion 
pospolitych ,od nazw, biorących początek od imion osobowych, ponie
waż, jak  o tem świadczą dokumenty, nazwy: Lis, Łoś, Kot, Dzik, Dąb, 
B ór i t. р., słu żyły  także i ludziom. D alej udowodnił р. B., iż koń
cówkę patronymiczną (ice) przybierają często nazwy, utworzone od 
imion pospolitych, jak np. Podłężyce, Zatopolice, źe Zagórze np. przy
biera z czasem formę: Zagórzyce, a wogóle panuje wielka zmienność 
w formach tych samych nazw, wynikająca z dążności do upodobniania 
form, skracania, przystosowywania ich do zmiennych stosunków i po
jęć danej epoki. Z  kolei wykazał р. B. bezzasadność rozdziału imion 
staropolskich na rycerskie i ludowe, co stanowi główną podstawę hi
potezy Piekosińskiego. Już przed pracą р. B. błąd ten wytknęli Bruck
ner i Semkowicz. W reszcie udowodnił р. B., wbrew przypuszczeniu 
W ojciechowskiego, iż nazwy o formie patronymicznej nie oznaczają 
bynajmniej łączności rodowej, pochodzenia od wspólnego przodka p ier
wotnych osadników, lecz że mają one często znaczenie dzierżawcze. Tak 
np. W itkowice pod Krakowem zwały się pierwotnie Prądnik od rzeczki 
t. n., ponieważ jednak były darowane katedrze krakowskiej przez pre
pozyta kapituły, W ita, przeto na tę pamiątkę otrzymały późniejszą swą 
nazwę. Dłubnia, nosząca nazwisko rzeczki, nad którą leży, zmieniła 
swe miano na Imramowice od nazwy założyciela tamecznego klasztoru. 
Bardzo często z biegiem czasu patronymiczna forma nazwj^ zmieniana 
była na dzierżawczą i odwrotnie. Co się tyczy grupy nazw, utworzo
nych od zajęć ludności, uważanych za cechę osad narokowych, to p. 
B. wykazał na podstawie analizy źródeł i z pomocą wskazówek, za
czerpniętych z dokumentów czeskich i śląskich, że dotychczasowe po
jęcia  naszych historyków, Piekosińskiego mianowicie, o naroku, jako 
o obowiązku wykonywania różnych robót i posług, ciążącym na specyal- 
nie dla tego celu rozmieszczonych dookoła grodów osadach przem y
słowych, są mylne zupełnie. Narok, wedle wywodu р. B., jestto 
orzeczenie sądowe w sprawach o rozbój i kradzież, pociągające za 
sobą konfiskatę własności winowajcy. Osady przemysłowe kupiły się 
koło grodów, jako koło centrów życia ówczesnego, łączących w sobie 
instytucye sądowe, kościelne, targowiska, mogły one niekiedy powsta
wać na ziemiach narokowych, lecz związku żadnego z instytucyą na
roku nie miały. Co się tyczy klasyfikacyi nazw na podstawie ich w ie
ku i liczebnego stosunku różnych form, to według obliczenia р. B. na 
3 17 6  nazw osad małopolskich, opisanych przez Długosza (w Lib. Benef.), 
topograficzne (wraz z Wolami) stanowią 4 2 %, patronymiczne 22%, dzier
żawcze 28$, przemysłowe (narokowymi zwykle zwane) niecałe \%, 
włodycze ą%. Nazwy topograficzne mylnie uważane za późniejsze, po
chodzą wraz z patronymicznymi przeważnie z czasów przedhistorycz
nych. Do grupy nazw topograficznych należą głównie nazwiska naj
starszych grodów i opól. Okolice Krakowa, wcześnie bardzo zaludnio
ne, usiane są nazwami topograficznemi. Nazwy te, jako z ależne od 
stałych właściwości przyrody, mniej podlegały zmianom, niż nazwy 
utworzone od imion, czy zajęć osadników.

Ciekawą i bogatą w nowe poglądy i szczegóły jest ostatnia, n aj
obszerniejsza część studyów р. B. „W ieś małopolska przed koloniza- 
cyą niem iecką". Kolejno zapoznajemy się tu z osadnictwem wiosko- 
wem, zbiorowem i indywidualnem, z wcześnie bardzo pojaw iającą się



szachownicą pól i tworzeniem się jednolitego terytoryum , rozgrani
czaniem i pomiarami, jako ostatnimi stadyami w rozwoju własności, 
z jednostką gospodarczą (zreb, pług, dziedzina, łan), uprawą roli i na
rzędziami uprawy, wreszcie z kwestyą organizacyi rodowej i wspól
nej własności. Dane, wydobyte z nielicznych dokumentów współczes
nych, pozwalają 'p. В. wyjaśnić wiele szczegółów, charakteryzujących 
osadnictwo małopolskie przed kolonizacyą niemiecką, nie dają nam 
jednak pełnego obrazu wsi małopolskiej, bo jej wtedy jeszcze poniekąd 
nie było, bo nie ustaliła ona jeszcze ani swych granic, ani swej lud
ności, ani swej wewnętrznej organizacyi.

Obok różnorodności w stopniach kultury na obszarze piastow
skiej Polski, spotykamy, jako cechę charakterystyczną, na pół koczo
wniczy tryb życia u znaczniejszej części ówczesnej ludności, ciągłe 
lub częste przynajmniej zmienianie miejsca pobytu. Nietylko dwór 
książęcy, nietjdko rjmerstwo, powoływane na w yprawy wojenne, odda
jące się łowom, czy rozbojom poczęści, ale duchowni, kupcy, rzemieśl
nicy, a nawet oddający się dorywczej uprawie roli „hospites”  (łazęki), 
przenoszą się nieustannie z miejsca na miejsce. A żeby tych ludzi 
skłonić do stałego osiedlenia się i oddania pewnej regularnej pra
cy, trzeba było dać im pewne zabezpieczenie, opiekę, zachętę, wzo
ry, organizacyę. Dokona tego wprowadzenie urządzeń prawa niemiec
kiego współcześnie z kolonizacyą niemiecką.

Można się zgodzić z р. B. co do przeceniania przez historyków 
naszych wpływu kolonizacyi niemieckiej na postęp rolnictwa. O sa
dnicy niemieccy zaludnili przeważnie miasta polskie, a wsie z jednolitą 
ludnością niemiecką powstawały głównie na pograniczu zachodnim 
W ielkopolski i na Śląsku, wewnątrz kraju zaś szerzyło się zakłada
nie wsi na prawie niemieckiem, ale z ludnością mieszaną, przeważnie 
polską. Zw ykle tylko przedsiębiorcami, podejmującymi się założenia 
i zaludnienia wsi takiej, byli mieszczanie pochodzenia niemieckiego. 
Bjm może, jak o tem świadczy terminologia rolnicza, że ani narzędzi, 
ani sposobów uprawy nie przejmowali i nie potrzebowali przejmować 
od niemców rolnicy polscy z czasów piastowskich, że koloniści nie
mieccy stanowili nieznaczną tylko cząstkę ludności rolnej, ale to nie 
zmniejsza wcale doniosłego wpływu urządzeń prawa niemieckiego na 
rozwój rolnictwa polskiego, na postęp kulturalny ludności.

Chociażbyśmy nawet nie zostali przekonani dowodami, przedsta
wionymi przez р. B. na poparcie tezy, rozwijanej w całej rozprawie co do 
dawności kultury, wytworzonej silami ludu polskiego, niezależnie od 
wpływów niemieckich, to jednak nie zmniejsza to wartości jego pięknej, 
pouczającej i sympatycznej pracy. Przynosi ona ważne bardzo wska
zówki dla postępu badań nad gienezą społeczeństwa polskiego, roz
jaśn ia początki wsi polskiej i stan rolnictwa w epoce piastowskiej, 
w reszcie dostarcza poważnych danych do wytworzenia jaśniejszego 
poglądu na zajmującą umysły w obecnej chwili sprawę agrarną i środki, 
prowadzące do jej pomyślnego rozwiązania. Nietylko historyk, ale po
lityk i poważny działacz społeczny z korzyścią i z zajęciem przeczyta 
tę książkę.
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