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Kornelia H u b r i с h-M ü h I e, Der Kontributionskataster der Friderizianischen Landesaufnahme 
WestpreuBens und des Netzedistrikts aus dem Jahre 1772/1773, Zeitschrift  für  Ostforschung,  39, Jg. 
1990, Helf  1., s. 3-19; 
Marlene M e y e r-G e b e 1, Neue Quellen zur Landesaufnahme  in WestpreuBen 1772, Preußenland 
2,1992, s. 17-22. 

Temat tzw. katastru fryderycjańskiego  dla Prus Królewskich, a więc w pruskiej nomenklaturze Prus Zachodnich podjęła na 
nowo Kornelia H u b r i c h - M ü h l e . Ów spis podatkowy stanowi istotne, niedostatecznie dotychczas zbadane źródło do 
dziejów Polski. Pozostaje również w zakresie zainteresowania historyków niemieckich, jako przedsięwzięcie wykonane przez 
władze pruskie. 

Na niedostateczne poznanie katastru wskazała też Autorka, w krótkim przeglądzie  obecnego stanu badań. Dokonała też 
analizy powstania i zawartości spisu podatkowego, pokazała losy źródła w XX stuleciu, a na koniec podjęła próbę oceny jego 
wartości. 

Omawiając  obecny stan badań Autorka nie przypomniała, że jedyną  współczesną  pracą  o powstaniu katastru pozostaje 
artykuł Stefana  C a c k o w s k i e g o 1 . Całkiem odmienny charakter ma bowiem powoływany przez nią  artykuł Ruth В 1 i ß, 
który zajmuje się nie tyle powstaniem, co losami źródła2. Do dyspozycji mamy ciągle  jeszcze nieocenione studium Маха В ä r a, 
które stanowi zawsze punkt wyjścia do badań3. Nie wyjaśniona dotąd  pozostawała sprawa pracy Paula В r ä u e 1 a. Jej 
opublikowany fragment  był zapowiedzią  większej całości, która ukazać się miała w 1943 r.4, lecz o której ani Ruth Bliß w 1968 г., 
ani Kornelia Hubrich-Mühle w 1990 nie potrafiły  cokolwiek więcej powiedzieć. 

Autorka zasadnie wskazuje, że kluczową  rolę przy sporządzaniu  katastru odgrywało dążenie  do zwiększenia dochodów 
państwa (s. 2), ale także dokonania tego w sposób racjonalny, tj. obciążający  szlachtę i chłopów podatkiem odpowiednio do 
wysokości dochodów (s. 5). Zabrakło może odpowiedzi na pytanie, jaki sens miało wyższe opodatkowanie szlachty polskiej od 
niemieckiej, skoro w świetle opinii zaborcy poziom gospodarstw czy folwarków  niemieckich był znacznie wyższy od polskich. 
Autorka przypomniała w zasadzie ustalenia Маха Bära i fakty  znane nam od Stefana  Cackowskiego, odnoszące  się do powstania 
katastru, oraz jego późniejszych losów. Zreferowała  dyskusję wokół pracy Georga D a b i n n u s a , mianowicie krytykę 
ustalania przynależności narodowej na podstawie brzmienia nazwisk, a nie wyznania przez Gerarda L a b u d ę ; krytykę 
wiarygodności pomiaru gospodarstw rolnych przez Ryszarda W a l c z a k a i ustalenia Mariana К n i a t a na temat wartości 
katastru, jako źródła do dziejów gospodarczych. Krytycznie oceniła starsze prace niemieckie — Hansa M a e r k e r a , 
Friedricha M a g e r a, Waltera M a a s a i in., gdyż przyjmowały one ustalenia spisu bez dokonania krytyki źródła. 

Przy wszystkich zasadnych krytykach pruskiego spisu podatkowego z 1772/3 r. najważniejsze jest to, że historycy nie 
dysponują  dla Prus Królewskich żadnym tak dokładnym i wiarygodnym źródłem do dziejów społ.-gosp. z czasów 
przedrozbiorowych, ani późniejszych. Kataster taki nie został sporządzony  po II rozbiorze w Wielkopolsce, gdzie korzystano 
z polskich wykazów „Ofiary". 

Nowy materiał źródłowy odkryła natomiast Marlene M e y e r-G e b e 1. Są  to rejestry pomiarowe pochodzące  z Prus 
Zachodnich, sporządzane  przy klasyfikacji  1773 r. Przechowywane są  w Geheimes Staats-Archiv Preußischer Kulturbesitz 
Berlin-Dahlem, X3V HA, Rep. 181, Nr 35.000-35.240. Rejestry owe nie ograniczają  się jedynie do pomiarów z okresu 
sporządzania  katastru fryderycjańskiego,  ale obejmują  także kolejne klasyfikacje,  niektórych wsi — aż do roku 1855. Każda 
z 240 jednostek archiwalnych zawiera taki mniejszy lub większy zestaw pomiarów dla każdej miejscowości. Wg badań Marlene 
Meyer-Gebel większość materiałów pochodzi z powiatu kwidzyńskiego, z doliny Wisły, co tłumaczy się zmianami stanu upraw, 
spowodowanymi przez zapiaszczanie i powodzie. Jak pisze Autorka, prawdopodobnie kolejne pomiary były często podej-
mowane z inicjatywy samych właścicieli, którym chodziło o przeprowdzenie korzystnej dla siebie korekty podatkowej (s. 20). 
I tak np. dla wsi Duże Zajączkwoo  (Groß-Sanskau) w rejonie Nowe (Neuenburg) istnieją  rejestry pomiarowe z lat 1783,1788, 
1789, 1796, 1809, 1810 i 1817, częściowo jako rejestry rewizyjne. Sam rejestr pomiarowy, składa się z tabeli podzielonej na 
rubryki, w których podany został obszar maj ątku  w morgach magdeburskich lub chełmińskich, według poszczególnych rodzaj ów 
gruntów: a więc pól, łąk,  pastwisk, lasów, stawów rybnych. Ponadto otrzymujemy tu informacje  o rodzajach upraw, jakości ziemi 
— według skali trzystopniowej — stopniu ich wykorzystania, a jeżeli to jest niewłaściwe, to także wskazówki jakich zmian 
należałoby dokonać w sposobie prowadzenia gospodarstwa. Kolejne gospodarstwa w ramach każdego rejestru podawane są  wg 
nazwisk ich właścicieli lub dzierżawców, co z kolei jak pisze Autorka, stanowi odrębne źródło dla badań historii osadnictwa 
i rodzin (s. 21)s. Istotne też, że odnotowana jest informacja,  czy przy sporządzaniu  mapy istniała wcześniejsza. 

Autorka sądzi,  że zachowane rejestry stanowią  tylko część większej całości. Istotnie, w XIV HA, Rep. 181 Nr 1691 
natrafiłem  na zestawienie takich rejestrów dla powiatu Złotów (Fiatów) z okresu 1773-1858. W tym czasie tylko dla tego jednego 
powiatu zestawienie wylicza 80 pomiarów wsi w tym okresie. Największe nasilenie przeprowadzania pomiarów przypadło 

1 Z dziejów polityki ekonomicznej pruskiego absolutyzmu. Kataster podatkowy z r. 1772/73 dla ziem pierwszego zaboru pruskiego, w: Zeszyty Naukowe UMK 
w Toruniu, Nauki Humanistyczno-Spoleczne, Historia, 24 (1967), z 3, s. 41-76. 

2 Zur Überlieferung  der Fnderiziamschen Landesaufnahme  für  Westpreußen und den Netzedistrikt in den Jahren 1772/2, Preußenland, Jg. 6/1968, Nr 4, s. 49-56. 
3 Westpreußen unter Friedrich dem Großen, Bd. 1-2, Leipzig 1908-1909. 
4 Preußische Aufbauarbeit  im nördlichen Westpreußen 1772-1910, Jomsburg. Völker und Staaten im Oster und Norden Europas. Leipzig 1939, s. 143-185. 

Oczywiście autorów wykorzystujących kataster było znacznie więcej. Od słusznie wysuwanego przez autorkę na plan pierwszy Georga D a b i n n u s a , przez Friedricha 
M a g e г а, Маха A s c h k e w i t z a , Walthera M a a s a, Heinricha S с h u с h a, Stefana  C a c k o w s k i e g o c z y ostatnio Mariana К a n i o r a. 

! Porównywałem 2 przypadkowo dobrane teczki: Speciall Register von der Adelsche Guth Schramowo (Szramowo), (pow. Brodnica (Strasburg)) [1797] oraz 
Dybienko (Amt Lipinki (Lipinken)) [1802]; GStAPK Berlin-Dahlem, XTV HA, Rep. 181, Nr 35.201; 35.194. 
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najpierw na przełom XVIII/XIX w., głównie na rok 1801, następne na lata dwudzieste. Większość pomiarów przeprowadzona 
została w powiecie złotowskim dopiero w latach czterdziestych XIX stulecia, głównie w 1843 r. Tylko w 1801 r. pomiary dla 
9 wiosek przeprowadził mierniczy (Conducteur) Gaul. 

Można też znacznie więcej powiedzieć o sposobie dokonywania pomiarów. Z okresu przygotowywania katastru 
fryderycjańskiego  zachowały się instrukcje i wzory tabel6. Podobnie dokładnie możemy określić skład grup mierniczych. Marlene 
Meyer-Gebel wspomina ogólnie o 40 mierniczych. Znamy te osoby znazwiska. Było dokładnie 14 mierniczych (Conducteurs) i 13 
inżynierów, którzy wchodzili w skład Komisji Klasyfikacyjnej,  liczącej  83-90 osób7. Nie nastręcza też trudności rekonstrukcja 
podziału komisji dla poszczególnych województw i dystryktów8. 

Autorka postawiła sobie za cel przedstawienie nowych źródeł do zagadnienia katastru fryderycjańskiego  i z tego zadania 
wywiązała  się w sposób nie budzący  zastrzeżeń. 

Dariusz Łukasiewicz 

Peter Brown, Świat późnego antyku, od Marka Aureliusza do Mahometa, Czytelnik, Warszawa 
1991, ss. 283. 

Polskie tłumaczenie książki  B r o w n a ukazało się w 20 lat po publikacji angielskiego oryginału. Wyprzedziło zatem 
polskie wydanie z 1993 r. słynnej biografii  św. Augustyna napisanej przez Browna w 1967 r. Tłumaczka Alicja P o d z i e 1 n a 
barwną  polszczyzną  dobrze oddała niekonwencjonalny styl i żywą  narrację autora. 

Książka  Browna jest zgrabnym opracowaniem popularno-naukowym i na wysokim poziomie przekazuje szeroką  wiedzę 
o niesłychanie fascynującym  okresie historyczny, gdy średniowieczny świat powstawał w łonie jakże długo jeszcze życiodajnej 
starożytności. A że zarówno ten okres (od Ш do VIII w.), jak i przedstawiony obszar (wokół Morza Śródziemnego 
z Mezopotamią  łącznie)  są  u nas mało znane, należą  się słowa podziękowania wydawnictwu, za tę publikację. Lektura tej książki 
może stanowić świetne remedium na naszą  frustrację  i pomoc w patrzeniu z dystansem na obecny stan kryzysu, jakże 
nieporównywalny z przejściem od antyku do średniowiecza, od pogaństwa do chrześcijaństwa i islamu, od starożytnej koncepcji 
państwa obywateli świata, żyjących  zgodnie —jak Brown w ślad za Sokratesem cytuje — nad  morzem, jak żaby nad  stawem do 
programu nietolerancyjnych państw wyznaniowych. 

W pierwszej części książki  Brown przedstawia społeczeństwo późnoantyczne w Ш i IV w., cofając  się niekiedy zresztą 
do drugiej połowy П w., do panowania Antoninów, gdzie doszukuje się korzeni kultury późnoantycznej. Z tej żywej, 
prawdziwie autorskiej, emocjonalnej analizy polityki, grup społecznych, kierunków filozoficznych  i religijnych wynika pełen 
paradoksów obraz ówczesnego świata, w którym morze nie dzieliło, a łączyło  ludzi, zaś centralną  władzę cesarską,  dbałą 
o ciągłość  tradycji, sprawowali przybysze z prowincji. Podróżujący  człowiek interesu czuł się u siebie tak w Rzymie i Kolonii, 
jak w Atenach, Antiochii, czy Aleksandrii, choć w dwóch pierwszych miastach mówiono po łacinie, a w pozostałych po 
grecku. Lokalny koloryt kulturowy kwitł tam wszędzie, co w niczym nie przeszkadzało centralnej władzy, choć jej 
utrzymanie stawało się coraz trudniejsze i to bardziej z powodu niewydajnej armii oraz zagrożeń zewnętrznych niż 
wewnętrznej niespójności. Ta geograficzno-historyczna  różnorodność w jedności kulturowej miała też swoje podziały 
pionowe z „klasycyzującą"  bogatą  elitą  władzy lub arystokracją  już bez władzy, ale ze środkami materialnymi, najbardziej 
prężną  średnią  klasą  społeczną,  wśród której nowa religia chrześcijańska święciła największe triumfy,  oraz z rzeszą  ludu 
miejskiego i wiejskiego. W górnych warstwach stoicyzm wypierał egzaltowane uduchowienie, rodziły się i rozpowszechniały 
prądy  kompilacyjne neoplatonizmu i gnostycyzmu, rosły zamknięte grupy chrześcijan, w zasadzie nietolerancyjnych 
w stosunku do innowierców. 

Przełom konstantyński na początku  IV w. miał kapitalne znaczenie. Zjednoczenie rozbitego Cesarstwa, poparcie 
chrześcijaństwa i uczynienie zeń religii państwowej, przeniesienie stolicy i centrum władzy do Konstantynopola oraz oparcie jej 
na nowych ludziach odegrały tu największą  rolę. Nie ma tu jednak zgody z autorem, gdy przecenia on nowatorstwo działań 
samego Konstantyna wyprowadzanych przez autora ze stanu „nawrócenia" cesarza w 312 r. podczas pamiętnej bitwy o Rzym 
z Maksencjuszem. Brown niedocenia przygotowania gruntu dla polityki Konstantyna przez reformy  Dioklecjana, którego 
nazywa „prawdziwym ograniczonym rzymskim tradycjonalistą".  A tymczasem niewątpliwie  konserwatywny tradycjonalizm 
Konstantyna mógł tylko dzięki tym reformom  owocować. Bezkompromisowa eliminacja konkurentów Konstantyna oraz jego 
świetny zmysł polityczny, jego kalkulacja polityczna włączona  w przekonania religijne, postawienie na właściwych ludzi we 
właściwym czasie — to motory jego sukcesu. Konstantyn nie był nowatorem, nawet w faworyzowaniu  chrześcijaństwa 
wyprzedził go w Rzymie Maksencjusz, którego po swym zwycięstwie w ramach propagandy typu damnatio  memoriae uczynił 
wrogiem chrześcijan. Był on tak skutecznym kompilatorem tradycji i przemian, jak wcześniej August po Cesarze, a później 
Justynian po Anastazjuszu. W prezentacji czasu panowania bezpośrednich następców Konstantyna brak też w omawianej 

4 Reglement vor die Ingenieurs und Feldmesser bey der KönigUichen Churmärckschcn Krieges- und Domainen-Cammer und was diesselbe bey Vermessung der 
Ämter, Pertinentzien, Forsten, Ströhmen, Grentzen und bey Auseinandersetzung der Gemeinheiten, Berlin 25.09.1772, GStAPK Merseburg, General Direktorium 
Westpreußen und Netzedistrikt, Tit. LXXXIV, No 4, к. 107-110. 

1 GDW-P u. ND, Materien, Tit. LXXXIV, No 6, к. 21-24; por. No 4, к. 4 tutaj 21 mierniczych, z których 13 wyznaczonych przez króla z różnych Kamer, 
a 8 z Kamery Litewskiej. 

s GStAPK Merseburg, GDW-P u. ND. Materien, Tit. LXXXIV, No 6, к. 25, 102, 131, 143, 157. 


