koszt budowy kam ienicy w Starej W arszawie był stosunkowo tak bardzo niski'
(s, 72): czy wchodziła tu w grę tylko lichota budowli, czy też taniość materiałów
budowlanych i robocizny?
Bardzo cenny jest rozdzialik o ceglarzach, a to dlatego że dotychczas rzem ieślni
kom tym nie poświęcano W literaturze specjalnej uwagi. Autorka łączy ceglarzystrycharzy z garncarzami-zdunami. Ma do tego prawo, gdyż — jak widać na
przykładzie Piotra Markowicza, starszego cechu garncarzy, zajmującego się równo
cześnie wyrobem cegły (s. 82) — te dwa zawody pozostawały ze sobą w ścisłym
związku. Tym większa szkoda, że autorka bliżej nie om ówiła tych związków między
ceglarzami a garncarzami w Warszawie, gdyż rzucałoby to bowiem, iż sztuka
ceglarska mogła wyodrębnić się z rodzimego garncarstwa i nie została wprowadzona
do Polski przez rzem ieślników obcych. W odniesieniu do ceglarstwa warto jeszcze
zauważyć, że nie ma powodu odróżniać ceglarza od strycharza (jak to czyni autorka
na s. BO), gdyż w term inologii polskiej jest to ta sama osoba, m ianow icie rze
m ieślnik zajmujący się zarówno wyrobem cegieł konstrukcyjnych, jak i profilowa
nych oraz dachówek. Autorka w ylicza i lokalizuje pięć cegielni istniejących w X V w,
przy Starym i Now ym Mieście. D ziwi tu pom inięcie informacji o dwu cegielniach
w arszaw skich z r. 1454; w zm ianka ta jest starszą od wszystkich innych cytowanych
przez Pielińską, a zawarta jest w dyplomie ks. Bolesław a opublikowanym przez
T. W i e r z b o w s k i e g o 3.
Jak już podkreślałem wyżej, praca E. Pielińskiej ma duże znaczenie dla badań
nad historią rzemiosła polskiego i dla studiów nad dziejami Warszawy. Mimo że
ogólna koncepcja książki budzić może zastrzeżenia i mimo że w poszczególnych
rozdziałach autorka nie ustrzegła się pewnych usterek — całość należy ocenić jako
pracę niezw ykle w artościową i potrzebną w szystkim historykom interesującym się
dziejami m iast polskich. Z zadowoleniem też można stwierdzić, że W ydawnictwo
nadało książce odpowiadającą tytułow i rzeczywiście artystyczną szatę — ciekawe
ilustracje stanowią doskonałe uzupełnienie pracy. W ytknąć natom iast trzeba bardzo'
niedbałą korektę, która m. in. powoduje, że przy opublikowanym w aneksie tekście
listu rady miejskiej Warszawy do Gdańska nie wiadomo, do którego m iejsca odnosi
się przypis edytorski oznaczony literą „a”. Autorkę i W ydawnictwo należy chyba
w spólnie obarczyć zarzutem, że zam ieszczone w aneksie dwa teksty źródłowe nie
zostały opracowane w edług obowiązującej instrukcji wydawniczej zarówno poď
względem merytorycznym, jak i graficznym.
A n drzej W yrobisz

Johannes
Schildhauer,
Soziale, politische und religiöse
Auseinandersetzungen in den H ansestädten Stralsund, Rostock u n i
W ism ar im ersten D rittel des 16. Jahrhunderts, Abhandlungen zur'
Handels- und Sozialgeschichte, herausgegeben im Auftrag des H ansi
schen Geschichtsvereins, t. II, Weimar 1959, s. 282.
Praca młodego profesora uniwersytetu w Gryfii zasługuje na uwagę nie tylko·
historyków Pomorza i kręgu bałtyckiego; zainteresować się nią powinni przede-

T.

3
P rzyw ileje królew skiego m iasta stołecznego Starej W arszaw y 1376—1772. wyd.
W i e r z b o w s k i , Warszawa 1913. s. 12.
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wszystkim badacze struktury spełecznej i w alk klasowych w m iastach średniowiecz
nych, którym nowa monografia S c h i l d h a u e r a dostarczy nie tylko materiału
porównawczego, ale i Wielu uogólniających spostrzeżeń.
Książka poświęcona ruchom społecznym okresu reformacji W Wismarze, Roztoce
i Strzałowie została oparta o m ateriał archiwów tych trzech m iast oraz o zbiory
Meklemburskiego Archiwum Krajowego (Landeshauptarchiv Schwerin) i częściowo
Woj. Arch. Państwowego w Szczecinie. Ponadto wykorzystał autor liczne druki
okresu reformacji oraz drukowane publikacje źródłowe. Wśród długiej listy w yko
rzystanych opracowań brak niestety (z jednym wyjątkiem ) polskich prac z zakresu
historii Pomorza.
Już w stępny rozdział, rzucający tło gospodarczo-polityczne okresu poprzedza
jącego reformację, w nosi coś nowego: mimo że referowane fakty są znane, przedsta
w ienie obok siebie rozwoju politycznego Meklemburgii i Pomorza w 2 połow ie XV
i początku XVI w., z identycznym i niem al w obu krajach tendencjam i centralizacyjnym i i fiskalnym i książąt, wykazuje, jak bardzo ich polityka wynikała z ogól
nych tendencji rozwojowych, a nie osobistych poglądów i zdolności poszczególnych
panujących. „W ielki” Bogusław X nie bardziej w yrastał ponad sw ą epokę niż
Magnus meklemburski.
Przechodząc do sytuacji badanych przez siebie miast, autor zajm uje stanowisko
w dyskutowanej ostatnio kw estii patrycjatu, stwierdzając istnienie zwartej grupy
rządzącej w każdym z trzech ośrodków i jej powiązanie z najbogatszym kupiectwem.
Dzięki analizie materiału genealogicznego dotyczącego rodzin radzieckich m ożliwe
było uchwycenie ich powiązań przez liczne małżeństwa, zawierane z reguły w tym
sam ym kręgu. Dostęp nowych ludzi, rekrutujących się ze zdobywających bogactwa
kupców, dokonywał się z reguły przez „wżenianie się” do rodzin rajców. Nieco
odrębną pozycję zajm ował Wismar, gdzie krąg „patrycjuszowski” rozciągał się poza
najbogatszym kupiectwem na grupę piwowarów, kierujących bardzo ważną dla
eksportu tego miasta produkcją piwa.
Najbardziej nowatorską i najbardziej może w artościową częścią pracy jest
przedstawiona przez Schildhauera analiza stanu m ajątkowego ludności Strzałowa
i Roztoki u progu reformacji
Szczególnie cennym źródłem był tu rejestr nad
zwyczajnego podatku „setnego denara”, pobieranego w r. 1534 w Strzałowie na
cele wojenne Hanzy. Podatek ten pobierano od sumy ogólnego majątku poszcze
gólnych m ieszkańców miasta, zarówno ruchomego, jak nieruchomego (także rent>
w yjąw szy codzienne ubrania, sprzęt kuchenny i stołow y it p 2. Z kompletnie zacho
wanego rejestru podatkowego uzyskał więc autor infom ację o położeniu m ajątko
wym ludności Strzałowa. M ianowicie 11 podatników (0,5%) posiadało m ajątek ponad
10 tys. grzywien (z tego 5 ponad 20 -tys.); 26 (1,2%) — od. 5 do 10 tys. grzywien,
85 (3,9%) — od 2,5 do 5 tys. W skład tych trzech grup wchodziło bogate kupiectwo
na czele z rodzinami rajców.* Czwartą grupę tworzyło średniozamożne kupiectwo
i jednostki spośród m ajstrów cechowych (majątki od 1 do 2,5 tys. — 7%), z kolei
piątą (od 500 do 1000 grz.) zamożniejsi m ajstrowie (rzeźnicy, piekarze, bednarze)
(6,7%). A w ięc m ajątek ponad 500 grzywien, zabezpieczający dostatnie życie, po
1 Autor przedstawił już ją poprzednio w artykule Untersuchungen zur Sozialstru ktu r w endisch er H ansestädte, „W issenschaftliche Zeitschrift der Univ. Greifs
w ald” t. VI, 1956/57, s. 89—94. Przeprowadzenie analogicznych badań dla Wismaru
było niem ożliw e z powodu braku odpowiednich m ateriałów źródłowych.
2 N ie jest jasne, czy opodatkowaniu podlegał kapitał zakładowy przedsiębiorstw
i leżące na składzie towary. W każdym razie system poboru faworyzow ał bogatą
część ludności: część majątku lokowano przecież np. w zastawach stołowych itp.
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siadało ogółem 19,3% ludności Strzałowa. Natomiast dużą grupę stanowią mieszcza
nie, posiadający 75—500 grzywien (35% — w jej skład wchodziła główna masa
majstrów cechowych). W reszcie 45,7% ludności — to biedota, pozbawiona majątku,
płacąca do 12 szylingów lub nic. Autor sądzi jednak, że to jeszcze nie całość
strzałowskiego społeczeństwa. W rejestrze sporządzanym w edług mieszkań zanoto
wano m ianowicie 444 piwnice, przy których czasem wpisywano nazwiska, następnie
skreślone. Otóż jest możliwe, że pierwotnie zamierzano zarejestrować także m ie 
szkańców piwnic, ale ponieważ i tak żadnego podatku nie byli w stanie zapłacić,
zrezygnowano z tego zamiaru. Jeżeli uznać to przypuszczenie za słuszne ·— a w iele
wzmianek źródłowych o ludności zamieszkującej piw nice za tym przemawia —
to procent ludności ubogiej, stanowiącej siódmą z w ym ienionych grup, wzrośnie
do 55,3%. Uświadom ienie sobie takiego stanu m ajątkowego ludności Strzałowa le
piej pozwala zrozumieć rewolucyjne nastroje okresu reformacji.
Analogiczne obliczenia przeprowadza Schildhauer także dla Roztoki, ale na
podstawie rejestrów szosu, które ze w zględu na różnorodność stopy opodatkowania
poszczególnych rodzajów w łasności są źródłem mniej cennym. Warto dodać, że
o ile strzałowski „setny denar” pobierany był pod kontrolą m ieszczańskiej opozycji
wobec rady, to dane z Roztoki pochodzą z rejestrów, spisywanych przez przedsta
wicieli rady (1482, 1490, 1533). Jednakże wiarogodność ich potwierdzona została
przez uderzającą zgodność z danymi strzałowskimi. Ponadto w Roztoce dzięki
istnieniu kilku rejestrów szosu z różnych lat daje się zauważyć postępująca paupe
ryzacja ludności. Najuboższa grupa wzrosła z 55,8% w r. 1482 i 57,4% w 1490,
do 63,6% w r. 1533. Zestawiając sw e w yniki z rezultatami analogicznych badań
H. R e i n c k e g o dla Hamburga z przełomu XIV w . 3, Schildhauer dochodzi do
wniosku, że z postępującym upadkiem znaczenia Hanzy i wewnętrznym i prze
mianami jej m iast rozwijała się stale rosnąca pauperyzacja ludności m iast hanzeatyckich; na tym tle wybuch rewolucyjny w okresie reformacji nabiera plastycz
ności.
Schildhauer rozpatruje również dalsze przyczyny rewolucyjnych nastrojów
w miastach hanzeatyckich : nadużycia władz miejskich i katastrofalny stan moralny
duchowieństwa. N ie zadowalając się kronikarskami relacjami, autor om awianej
pracy prześledził rachunkowość rajców stwierdzając słuszność wszelkich zarzutów,
dotyczących jej niechlujstwa, niepełności i możliwości, jakie stwarzała dla nadużyć.
Żałować należy, że om awiając stan kościoła Schildhauer w ślad za swym i poprzedni
kami ograniczył się do przytoczenia wszystkich prawdziwych i nieprawdziwych
opowiadań i plotek, jakie szerzyła wroga duchowieństwu katolickiem u propaganda
reformacyjna. Jak ówczesna literatura polemiczna, pamiętnikarska i kronikarska
pełna jest faktów zmyślonych, o tym przekonał się autor sam, zestawiając auten
tyczne dane personalne o członkach strzałowskiej Rady Czterdziestu Ośmiu
z kłamstwami, jakie w ypisyw ał na ten tem at ich zaw zięty wróg, Bartłomiej Sastrow.
Szkoda, że swej relacji o stanie kościoła przed reformacją nie poprzedził Schildhauer podobną krytyką źródeł.
Zasadnicza część pracy poświęcona jest przebiegowi w alk społecznych w trzech
badanych miastach i powiązaniu ich z przemianami ideologicznymi. N ie sposób
rejestrować tu wszystkie cenne ustalenia, dokonane przez autora. Omawiając genezę
reformacji, Schildhauer podkreśla rolę m iejscowych czynników, podminowujących
pozycję kościoła, a także w pływ ów husyckich; postać Mikołaja Rutzego, profesora
3
H. R e i n e k e , B evölkerungsproblem e der H ansestädte, ..Hansische Geśehichtsblätter”, t. LXX, 1951, s. 1—33.
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z Roztoki, ucznia czeskich husytów i poprzednika Lutra, jak również osoba ucznia
Rutzego, Konrada Fegela, warte są monograficznego zbadania. Autor zwrócił uwagę
również na rolę franciszkanów w walkach pospólstwa przeciw radzie; w e wszystkich
trzech miastach, niezależnie od stanowiska wobec reformacji, „szarzy m nisi” po
pierali wystąpienia opozycji. Można tu dodać, że i W Szczecinie klasztor francisz
kanów był m iejscem zebrań opozycyjnego pospólstwa.
Ciekawe w yniki dała także analiza składu socjalnego utworzonych w wyniku·
zw ycięstw a pospólstwa przedstaw icielstw (rada 40 W Wismarze, 64 w Roztoce i 48
w Strzałowie). Jak się okazało, w e w szystkich trzech wypadkach m ajstrowie ce
chow i byli w tych organach w znacznej mniejszości, przewagę liczebną m ieli w nich
średniozamożni, lub nawet bogaci kupcy. Szczególnie jaskrawa była sytuacja
w Strzałowie, gdzie głów ni w odzowie pospólstwa wchodzili w skład pierwszej grupy
podatkowej! Jak z tego wynika, trudno mówić o reprezentowaniu w pełni przez
w spom niane organy interesów średniego m ieszczaństwa. Na tym tle zrozumiały
staje się fakt, że w kilka lat po objęciu w ładzy w W ismarze przez radę 40
pospólstwo, nie zadowalając się tym przedstawicielstwem , wybrało bardziej repre
zentatyw ny organ w postaci rady stu (1531). Sprawa wym aga dalszej wnikliwej
analizy, której w omawianej książce zabrakło.
Ze zrozumiałym zainteresowaniem śledzim y poszukiwania przez autora objawów
w alki elem entów plebejskich w poszczególnych m iastach o w łasne interesy klasowe
i ich ideologicznego odbicia. I tutaj spotykamy w iele cennych ustaleń, do których
szczególnie w iele m ateriału dostarczyły zeznania św iadków w procesie Hipolita
Steinwera przeciw miastu Strzałowowi (z Archiwum Szczecińskiego). Dzięki nim
uzvskaliśm y nareszcie plastyczny obraz strzałowskiej ikonoklazji. Jednakże nie
udało się autorowi udowodnić samodzielności ruchu plebejskiego, który przecież
nie w ysunął w łasnych celów w toczących się walkach społecznych, a popierał tylko
hasła „opozycji m ieszczańskiej”, może tylko konsekwentniej, niż ona sama.
W żadnym z trzech m iast nie w ystąpiło powiązanie ruchów plebejskich z rady
kalną ideologią — jakie ukazało się np. w Szczecinie w postaci Amandusa. Tutejsi
anabaptyści należeli do umiarkowanego kierunku i nie zdradzali chęci przewo
dzenia masom w ich w alce z władzam i miasta i państwa. Dopiero w latach pięćdzie
siątych w ystąpił w Strzałowie prawdziwy ideolog biedoty, Piotr Sulecke, któremu·
Schildhauer poświęcił jednak tylko kilka słów w przypisie. Zastrzeżenia budzi
z b y t szerokie interpretowanie pojęcia „działalności rew olucyjnej”, W w yniku którego
czynem rewolucyjnym stało się nielegalne łow ienie ryb w staw ie proboszcza strzałowskiego, a szeregi rewolucjonistów zostały „wzmocnione” szeregiem nożowników·
i włam ywaczy. Rola elem entów przestępczych w kryzysach rewolucyjnych musi być
■traktowana odrębnie i na pewno zasługuje na specjalne studia.
Przy w nikliw ym badaniu przez Schildhauera poglądów poszczególnych grup
ludności m iejskiej na tem aty polityki wewnętrznej i problemów ideologicznych
brak jest ukazania stosunku ich do zagadnień polityki zagranicznej, tak ważnych
w okresie Jürgena W ullenwevera. Wydaje się, że polityka ta, a zwłaszcza klęska
WuHenwevera w płynęły w poważnym stopniu na rozwój sytuacji w każdym z trzech
m ia st4, a w ostatecznym rezultacie na upadek przedstaw icielstw pospólstwa.
■
Podkreślając w ielkie znaczenie tego czynnika, wypada zgodzić się z autorem,
że główną przyczyną upadku rządów przedstaw icielstw był zanik ich bazy spo
łecznej. Polegał on nie tylko na braku zaufania plebsu do rady 48, 60 Czy 40, lecz
4
Również zw ycięstw o pospólstwa w Roztoce wyraźnie w iąże się z ustaleniem
analogicznych rządów w głównych miastach wendyjskich.
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również na tym, że i szerokie rzesze rzem ieślników nie uważały tych przedstawi
cielstw za sw ą reprezentację. Tu ciekawie zarysowuje się kompromis tych ostatnich
z rajcami, przypieczętowany kooptacją poszczególnych „trybunów ludu” do rady.
Walka strzałowskiego szewca Hansa Blcm enowa, członka rady 48, w interesach
szerokich mas m ieszczaństwa skończyła się dla niego tragicznie.
W załączniku książki Schildhauera znajdujemy „ankiety personalne” rajców
i członków przedstaw icielstw pospólstwa trzech om awianych miast, które pozwalają
śledzić ich powiązania rodzinne i stan majątkowy, a także listę świadków, zezna
jących w procesie H. Steinwera przeciw Strzałowowi.
Omawiana tu książka, mimo iż niektóre jej tezy są dyskusyjne, znakomicie
wzbogaca dorobek historiografii hanzeatyckiej zarówno bogactwem materiału
problematyki, jak i wynikam i przemyśleń autora.
B enedykt Zientara

Wacław U r b a n , Chłopi w obec reform acji w M ałopolsce w drugiej
połow ie X V I w., Kraków 1959, s. 320.
•
Sygnalizowana od dawna praca W. U r b a n a, wydana nakładem krakow
skiego Oddziału PAN, stanowi rozprawę doktorską wykonaną na Uniwersytecie
Jagiellońskim pod kierunkiem prof. К. L e p s z e g o . Monografia ta zawiera w yniki
kilkuletnich, bardzo pracowicie i dokładnie prowadzonych poszukiwań badawczych.
Z ich w stępnym zarysem zapoznał autor już w 1953 roku uczestników Sesji Odro
dzenia, w roku 1954 fragm ent znalezionych m ateriałów opublikował w „Tekach
Archiw alnych”, w latach 1956 i 1958 niektóre partie monografii znalazły się
w „Odrodzeniu i Reformacji w P olsce”, jeden z jej rozdziałów został zaś częściowo
om ówiony w referacie na Sesji Ariańskiej W ydziału I PAN (listopad 1958). W tymże
roku zasadnicze tezy rozprawy przedstawiono w sprawozdaniach krakowskiego
oddziału PAN.
Z osiągnięciam i Urbana w ich zasadniczym zrębie został w ięć już św iat naukowy
wcześniej zapoznany. Dopiero jednak teraz opublikowano je w całości wraz z pełnym
aparatem erudycyjnym. Czytelnika uderza niesłychane bogactwo wykorzystanych
źródeł. Autor istotnie pracowicie zebrał najdrobniejsze wzm ianki dotyczące inte
resującej go tematyki. I choć niektóre grupy źródeł w yzyskał tylko — jak sam
przyznaje — metodą sondażu (np. akta grodzkie i ziemskie, czy referendaria), to
w łaściw ie nie pominął żadnej ważniejszej pozycji. Przyjdzie w ięc się zgodzić z su
gestią autora (s. 5), iż jego praca jest pierwszą badającą problematykę społeczną
m ałopolskiej reformacji w oparciu o tak dokładne i wszechstronne, choć nie
zawsze — dodajmy — owocne, poszukiwania źródłowe. W szczególności zawiodła
Urbana —; jak w ynika z charakterystyki na s. 25 i 26 — większość tych typów
źródeł, które nie były dotąd przez historyków szerzej wykorzystywane. Jedynie
w izytacje biskupie, kroniki i sprawozdania jezuickie oraz monografie lokalne (z dzie
łam i i notatami Sz. Morawskiego na czele) przyniosły tu stosunkowo bogaty i do
tyczący bezpośrednio om awianego zagadnienia plon.
N ależy przy tym z uznaniem podkreślić, iż tam, gdzie autor może, konfrontuje
te monografie, jak sam przyznaje „ p ełn e... błędów, a nawet czasem m istyfikacji”
(s. 26) z zachowanymi materiałami rękopiśmiennymi. Tam jednak, gdzie stanowią

