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Materiały z zakres u historii techniki, gospodarki i terminologii morskiej 
(dodatek do „Biuletynu Instytutu Morskiego") rok I, n r od 1 do 5, 1955 r. 

Nawiązując do apelu Ministra Żeglugi PRL M. Popiela na Radzie Nauko-
wej Instytutu Morskiego, podkreślającego potrzebę istnienia studiów nad' hi-
storią polskiej gospodarki morskiej, grupa- pracowników naukowych tegoż 
ItastybuiLu zawiązała przy jego organizacji związkowej Koło Studiów nad 
Historią Techniki, Gospodarki i Terminologii Morskiej. Celem Koła, do współ-
pracy z którym przystąpili również członkowie rozwiązanej w czerwcu br. Ko-
misji Morskiej Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Szituki w Gdańsku, jest konty-
nuowanie kolektywnej współpracy przedstawicieli różnych specjalności, 
techników, marynarzy, prawników, ekonomistów i historyków. Informacje 
0 pracach Koła oraz materiały z zakresu tematyki objętej jego zainteresowa-
niami ogłaszane są w dodatku do „Biuletynu Instytutu Marskiego" noszącym 
tytuł „-Materiały z zalkresu historii techniki, gospodarki i terminologii morskiej". 

Numer pierwszy zawiera -trzy anty kuły mające w zasadzie charakter po-
stulaty wny, odnośnie do prowadzenia badań historii gospodarki morskiej. Zdzi-
sław Ćwiek w artykule Technika robót podwodnych w służbie nauk historycz-
nych podkreślając, iż w Polsce znajomość techniki okrętowej w dawnych 
czasach jest bardziej niż znikoma, gdyż ogranicza się do jednego dokumentu, tj . 
rejestru budowy galeony z roku 1572, wzywa do badań podwodnych w celu 
wydobycia wraków zabytkowych okrętów. Pozwoliłoby to, jego zdaniem, na roz-
szerzenie znajomości dziejów floty polskiej. 

Piotr Szawernowski w artykule Potrzeba opracowania historii budownictwa 
portowego na polskim wybrzeżu zwraca uwagę na nieop-racowane dotychczas 
zagadnienia z zakresu historii budownictwa portowego i historii zmian linii 
brzegowej. Zdaniem autora, współpraca historyka z jednej strony, a hydrotech-
nika, oceanologa, geografa i geologa z drugiej, pozwoli wydobyć z przeszłości 
materiały obrazujące przebieg walki człowieka z przyrodą i stanie się pomocą 
przy rozwiązywaniu niektórych aktualnych problemów technicznych w dzie-
dzinie budownictwa- portowego i morskiego, eksploatacji portów i akcji ochrony 
brzegów; wzbogacą -one również dane do badań z zakresu historii kultury ma-
terialnej. 

Omawiając znaleziska klepkowych łodzi słowiańskich w rejonach Łaby, 
Gdyni, Gdańska, Elbląga i Fromborka, Witold Urbanowicz w artykule Rozpo-
cząć badania nad techniką szkutniczą słowian nadbałtyckich wzywa do podję-
cia prac badawczych, wymienionych w tytule artykułu, oraz przeniesienia 
istniejących zabytkowych łodzi do Muzeum Marskiego. 

Do badań nad -techniką szkutniczą nawiązuje artykuł Stanisława Smolarka 
pt. Wczesnośredniowieczna łódź z Czarnowska (rar 3). Odnalezienie w 1955 r. 
łodzi w Czarnowstou, odkrytej w 1931 r. przez Niemców nad jeziorem Łebsko, 
wiąże się z zagadnieniem tendencyjnego -oświetlania przez -niektórych m-aryni-
stów niemieckich problemu żeglugi pomorskiej i budownictwa okrętowego. 
Niemcy stwierdziwszy, iż technika budowy łodzi ma charakter wybitnie sło-
wiański i różni się od statków wikingowskich, kazali łódź z powrotem zakopać 
1 z wydobycia jej zrezygnowali. Obecnie po wydobyciu przez polskich archeo-
logów dostarczy ona niewątpliwie wiele cennych materiałów do historii sło-



Recenzje 407 

wiańskiej techniki szkutniczej. Do głosów .powyższych dołącza się w numerze 
trzecim „Materiałów" Stanisław Ludwik, który w artykule Wykorzystać zbiory 
skandynawskich muzeów morskich również zwraca uwagę na fakt, że rozwój 
studiów nad historią kultury materialnej w dziedzinie żeglugi natrafia na dużą 
jirzeszkodę, ijaką jest brak źródeł. Dla usunięcia jej zaleca obok poszukiwań 
wraków podjęcie planowych i skrupulatnych poszukiwań archiwalnych, zorga-
nizowanie poszukiwań terenowych np. na torfowiskach w rejonach dotychcza-
sowych znalezisk łodzi słowiańskich, a przede wszystkim przeszukanie zbiorów 
takich skandynawskich muzeów morskich, jak Duńskie Muzeum Handlu i Że-
glugi w Kronborgu, Muzeum Żeglugi w Göteborgu, Państwowe Muzeum Hi-
storii Morskiej w Sztokholmie i Fińskie Muzeum Historii Morskiej w Abo. 

Osobnym zagadnieniem jest zebranie materiałów porównawczych w zakre-
sie żeglugi słowiańskiej w muizeach morskich w ZSRR. 

Jeszcze jeden apel w sprawie podjęcia prac badawczych z zakresu nautologii 
zawarty, jest w artykule A. Ropelewskiego pt. W sprawie rozpoczęcia badań nad 
historią polskiego rybołówstwa morskiego <nr 5). Autor powołując się na słowa 
prof. К. Lepszego1: „Przeglądając opracowania poświęcone dziejom flot in-
nych narodów widzimy, ile uwagi poświęca się tam żegludze przybrzeżnej, 
przeważnie rybackiej, inaczej więc — dziejom rybołówstwa oraz floty handlo-
wej" stwierdza, że w Polsce w okresie międzywojennym jedynie B. Slaski publi-
kował niewielkie materiały, obejmujące drobne fragmenty historii rybołówstwa 
morskiego, po wojnie zaś mimo pewnej poprawy sytuacji zanotować można tyl-
ko kilka prac z tej dziedziny. W przeciwieństwie do naszych poczynań Niemcy 
zebrali z zakresu przeszłości rybołówstwa na południowym wybrzeżu Bałtyku 
wiele bardzo cennego materiału, przy czym lojalnie stwierdzić należy, że szereg 
z nich daje dobre świadectwo poczynaniom Słowian bałtyckich w zakresie ry-
bołówstwa. Nie wchodząc w szczegóły artykułu na podkreślenie zasługuje uwa-
ga, że historykom, którzy zajmują się problemami marskimi, а między innymi 
i rybołówstwem, znaczne, korzyści przyniosłoby zapoznanie się z odpowiednio 
fachową literaturą niehistoryczną, pozwoliłoby to bowiem wyjaśnić wiele 
drobnych może, ale ważnych spraw, istotnych dla tez kończących dane opraco-
wanie. Autor dalje przykłady błędów poważnych riaweit historyków, którzy do 
źródeł tego rodzaju nie sięgnęli. 

Wydaje się również, że wyłuskanie z literatury niemieckiej i przeanalizo-
wanie ftego wszystkiego, co dotyczy przeszłości rybołówstwa naszego, z jednej 
strony, z drugiej zaś uwzględnienie własnego dorobku w tej dziedzinie mogą 
dać w połączeniu ogólny zarys historii rybołówstwa interesującego nas obszaru 
Bałtyku. 

Pierwszą odpowiedzią na powyższe wezwania były dwa artykuły Zygmunta 
Brockiego: Z dziejów organizacji i techniki spławu zboża do Gdańska w pierw-
szej połowie XIX w. (nr 2) oraz Niemcewicz o projekcie robót pogłębiarskich 
w porcie Połąga (nr 3). Pierwszy z nich po stwierdzeniu, iż w dotychczaso-
wej naszej literaturze historycznej organizacją i techniką handlu Gdańska do 
roku 1953 niemal się nie zajmowano, a w ostatnich dwóch latach ograniczono 
się tylko do wieku XVIII, omawia broszurę z 1860 r. pt. Objaśnienia tyczące się 

1 Zob. w zbiorze: Polska historiografia bałtycka, Pamiętnik Instytutu Bał-
tyckiego t. XLIV, Gdańsk — Szczecin 1949 г., s. 20. 
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handlu zbożowego z Gdańskiem dla użytku właścicieli ziemi, na żądanie towa-
rzystwa rolniczego spisane w roku 1859 przez dom kommisowy Aleksander 
Makowski et Сотр. w Gdańsku. 40-stronioowa broszura stanowi odbitkę 
z „Roczników Gospodarstwa Krajowego" i siporo miejsca poświęca zagadnie-
niom organizacyjno-technicznym spławu, m. in. podano tam formularze doku-
mentów przewozowych. Drugi artykuł opierając się na wzmiance z Pamiętni-
ków czasów moich Juliana Ursyna Niemcewicza, dotyczącej odbudowy portów 
w Połądze, rzuca projekt bliższego zbadania powyższej sprawy ze względu n a 
fakit, iż (może się on okazać jeszcze jednym polskim projektem w zakresie pol-
skiego budownictwa morskiego, projektem co prawda nie zrealizowanym, świad-
czącym jednak o szukaniu przez dawną Polskę dróg gospodarczego wykorzy-
stania morza, co byłoby jeszcze jednym przyczynkiem do historii naszych po-
czynań gospodarczo-morskich i do historii techniki morskiej. 

Zagadnieniom słownictwa i terminologii morskiej poświęcony jest artykuł 
Władysława A. DrapeŒli pt. Wartość źródeł staropolskich dla badań nad termi-
nologią morską (nr 1), domagający się opracowania leksykograficznego sta-
ropolskiej terminologii morskiej na podstawie takich źródeł, jak diariusze pe -
regrynantów polskich i obcych, rękopiśmienne materiały dotyczące spławu do 
portów Morza Bałtyckiego i Czarnego, diariusze sejmowe, drobne druki ulotne, 
czasopiśmiennictwo końca XVIII w., leksykony staropolskie. Temu samemu za-
gadnieniu poświęcone są récenzje pięciu pierwszych zeszytów Prac i materia-
łów z zakresu polskiego słownictwa morskiego, wydanych przez powstałą 
w 1953 r . Podkomisję Językową Komisji Morskiej TPNiS w Gdańsku. 

O słownictwie niemieckim mówi artykuł Cz. Ptaka pt. Z dziejów niemieckiej 
leksykografii morskiej do początków XX w. {nr 5). Zawarty w nim, pobieżny 
zresztą przegląd morskich słowników niemieckich ma na celu podkreślenie, że 
studia nad obcymi słownikami morskimi mogą się okazać bardzo pożyteczne 
i celowe, ułatwią bowiem opracowanie najsłuszniejszej koncepcji polskiego 
słownika morskiego i pozwolą uniknąć błędów popełnionych przy tego rodzaj a 
opracowaniach. W dziedzinie słownictwa tenże numer przynosi dwa przyczynki 
do historii nazw dorsza (L. Rapel i Z. Brodzki). 

Innym wielkim przedsięwzięciem obok polskiego słownika morskiego win-
ny być, jak stwierdza Wł. A. Drapella w artykule pt. O zaktywizowanie prac 
nad wydawnictwem, — Akta do dziejów Polski na morzu (nr 4). Prace przygo-
towawcze do tego rodzaju publikacji, Mtóre miały nosić nazwę „Monumenta 
Polonia© Maritima" trwały sześć lat (1933—1939), jednakże na skutek wojny 
żaden tom się nie ukazał. Autor omawiając szczegółowo powojenne prace nad 
tym wydawnictwem, z którego wyszła 1 część 7 tomu wydana staraniem TPNiS 
w 1952 г., stwierdza, że biegną one zbyt wolno i należałoby je zaktywizować 
i przyśpieszyć wydanie dalszych tomów. 

„Materiały" zamieszczają również artykuły (Cz. Wojewódka i K. Mężyński) 
omawiające historię zagadnień morskich, prowadzonych przez inne kraje: 
Z historii i żeglugi bułgarskiej, Ruben Orbieli — twórca archeologii podwodnej 
(nr 4), Początki rosyjskiego transportu morskiego paliw płynnych luzem {nr 5). 

W numerze 4 . „Materiałów" wydrukowano najciekawszy fragment łaciń-
skiego tekstu opisu parowej maszyny tłokowej z wydawanego w Lipsku czaso-
pisma „Acta Eruditorum" ogłoszonego przez D. Papina w r. 1690. Obok tekstu 
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łacińskiego podano również tłumaczenie polskie Zofii Drapella. Prace tego typu 
miały wejść do wydawnictwa źródłowego z dziejów żeglugi pt. ..Archiwum nau-
tologiczne", którego wydawaniem miała się zająć Komisja Morska TFNiS. 
Ponieważ Komisja nie mogła zrealizować swego zamiaru Koło Studiów prze-
jęło tę inicjatywę. 

W związku z powołaniem w czerwcu 1955 r. Komisji reorganizacyjnej 
TFNiS, która ma przygotować noiwy projekt statutu i projekt nowej organizacj i 
Towarzystwa, zamieszcza artykuł inż. Z. Ćwiek (członek Komisji) w sprawie 
ustalenia zadań, programu i zakresu prac Towarzystwa (zeszyt 4). W artykule 
tym autor zwraca uwagę na zagadnienia regionalne, nad którymi nie podjęto 
dotychczas prac badawczych. Rysując w zakończeniu artykułu szkic programu 
badań związanych z historią gospodarki morskiej w Polsce na tle jej rozwoju 
w świecie, historią techniki morskiej, nauk związanych z opanowaniem mo-
rza przez człowieka oraz terminologii morskiej, autor podkreśla, iż przyniosą 
one korzyści dwojakiego rodzaju: 1) pozwoilą w pełni ujawnić polskie tradycje 
morskie, 2) tunożfliwią poznanie aktualnych problemów morskich w ich roz-
woju historycznym. Tego rodzaju tematyka, zdaniem inż. Ćwieka, pozwoli zre-
organizowanemu Towarzystwu rozpoczęcie owocnej działalności, ponieważ 
wobec istnienia kilkunastu placówek badawczych i oddziałów towarzystw nau-
kowych specjalnych uprawianie dotychczasowej problematyki przez TPNiS by-
łoby dublowaniem ich prac. 

Omówienie artykułów należałoby zakończyć wspomnieniem o artykule re-
dakcyjnym, opracowanym zespołowo przez członków Koła Studiów nad Hi-
storią Techniki Gospodarki Morskiej, zawierającym uwagi o dziale historycz-
nym wystawy „10 lat Polski Ludowej na morzu". Autorzy stwierdzają w nim, 
iż dział historyczny tej wystawy nie osiągnął wzgl. nie usiłował osiągnąć celu 
przypomnienia zwiedzającym naszych praw do długiego wybrzeża Bałtyku. 
W ograniczonej mierze pokazano również nasze tradycje morskie zarówno 
w zakresie militarnym, jak i gospodarczym. Główne wnioski, które można wy-
ciągnąć, idą w kierunku nieograniczania się tylko do fotografii dokumentów, 
lecz i operowania planszami plastycznymi, do przedstawienia dawniejszej hi-
storii Polsifti na morzu w zasięgu szerszym niż rejon Gdańska i w czasokresach 
wcześniejszych niż dopiero wiek XV. 

Poza częścią artykułową omawiane zeszyty zawierają materiały bibliogra-
ficzne historii gospodarki morskiej: nr 1 — polskiej — za lata 1954—1955, nr 2 — 
zagranicznej — za lata 1951—1952, nr 4 — radzieckiej oraz notatki poświęcone 
wydarzeniom bądź wydawnictwom zwartym i artykułom taik .krajowym, jak 
i zagranicznym, związanym z historią żeglugi (Pierwszy Międzynarodowy Kon-
gres Etnografii Morskiej, praca minisltra W. G. Bafcajewa pt. Historia żeglugi 
rosyjskiej do połowy XIII w., doroczna sesja niemieckiego stowarzyszenia okrę-
towców, Towarzystwo Badań Nautologicznych w Anglii, Amerykański Kwar-
talnik Nautologiczny), jak również kronikę z życia Koła Studiów. 

Kończąc omawianie wydanych w 1955 r. 5 zeszytów Materiałów z zakresu 
historii techniki, gospodarki i terminologii morskiej należy podkreślić pozytyw-
nie inicjatywę wydawniczą Koła Stadiów, mającą na celu podtrzymanie i roz-
szerzenie zainteresowań do zagadnień podjętych przez ibyłą Komisję Morską 
TPNiS, z drugiej jednak sltrony nasuwa się uwaga, iż odzwierciedlaj ą one na 
razie fragmentaryczny i nieco chaotyczny stan prac prowadzonych przez Koło 
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Studiów. Dotychczasowe numery nie rozszerzają jeszcze naszej wiedzy z zakre-
su nautologii polskiej, niemniej wobec swego postulatywnego charakteru przy-
czynić się mogą do opracowania kompleksowego planu badań w tej dziedzinie. 

Wyidaje się również, że przy pozostawieniu formy powielaczowej Materiałów 
strona graficzna powinna się polepszyć. 

Z. Skubała 

P. A. B a r a n ó w : V istokow otieczestwiennoj botaniki (U źródeł botaniki 
ojczystej). Wyd. Akademii Nauk SSSR, Koimarowskije cztienia VII, M o s k w a -
Leningrad 1953, s. 46, cena 1 rb. 85 kop. 

Nawiązując do przypadającej w 1954 r. 240 rocznicy założenia przez Piotra I 
pierwszego „Ogrodu aptekarskiego", który dziś stał się Ogrodem Botanicznym 
oraz Instytutem Botanicznym Akademii Nauk imienia W. L. Komarowa, autor, 
idąc w ślady tego wybitnego botanika a zarazem historyka i popularyzatora 
botaniki, postanowił dać zarys pierwszego okresu rozwoju botaniki w Rosji 
•w ciągu wieku XVIII. Na treść tej książeczki składają się następujące rozdziały: 

I. Warunki roztwoju nauki w Rosji XVIII w. II. Charakterystyczne cechy 
nauki rosyjskiej XVIII w. i rola Łomonosowa w jej rozwoju. III. Pierwsze ba-
dania flory Rosji. IV. Rozwój wiadomości z biologii roślin. V. Prace dotyczące 
zagadnienia płci u roślin. VI. Badania z dziedziny biologii kwiatu. VII. Kon-
kursy Petersburskiej Akademii na temat płci u roślin. 

Przystępując do rozpatrzenia warunków rozwoju nauki w Rosji pod koniec 
XVII i na początku XVIII w. autor nadmienia, że był to okres panowania go-
spodarki feudalno-pańszczyźnianej, lecz że już zaczęły tu zjawiać się formy 
gospodarki kapitalistycznej w postaci drobnego rzemiosła. 

Piotr Wielki znając dobrze rozwój państw na zachodzie budował zakłady 
i fabryki dla potrzeb armii i obrony kraju, ale była to jednak tylko swego 
rodzaju próba „wyskoczenia z ramek zacofania". Uczynił on dużo dla podwyż-
szenia klasy wielkich posiadaczy rolnych i kupców, lecz wszystko to odbywało 
się kosztem chłopa, który cierpiał ucisk niezmierny. Autor przypomina, że 
i w dawnych czasach talent rosyjskiego narodu uwidaczniał się nie tylko 
w szerokim rozwoju rzemiosła i w czynach wojennych, lecz i w pewnych prze-
jawach kultury, jakie widzimy nà Rusi kijowskiej XI i XII w., w Nowogro-
dzie i Pskowie. Wyrazem tego był sławny kronikarz Nestor, posiadający głę-
boką wiedzę w sprawach geografii i etnografii. 

Najście Mongołów i narzucenie ich jarzma przez 240 lat wstrzymało roz-
wój kultury. Rzecz ciekawa, że Iwan Groźny, obrońca państwa scentralizowa-
nego, był jednak zwolennikiem wolności religii. Za jego panowania powstały 
pierwsze druki. 

W w. XV zasłynął rosyjski podróżnik A t a n a z y N i k i t i n (w 1466—1472), 
który pierwszy przeniknął do Indii (na 30 lat przed V a s c o de G a m a ) . 
W w. XVI pochody J e r m a к a (1681—1584) zwróciły uwagę na olbrzymie 
'tereny Syberii, którą rosyjscy podróżnicy przeszli aż do brzegów o'ceanu Spo-
kojnego (S. D i e ż n i e w ) . Wszystko to sprzyjało szerokiemu rozwojowi pojęć 


