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ZYGMUNT MAŁECKI: WIEŚ POWIATU 
MIECHOWSKIEGO W DOBIE PRZED- 
UWŁASZCZENIOWEJ (1815—1864), Kiel
ce 1978, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w  
Kielcach, ss. 262.

Celem pracy jest przedstawienie go
spodarstwa wiejskiego w  powiecie m ie
chowskim w schyłkowym okresie feuda
lizmu. Ostatnio coraz częściej problema
tyka ta stanowi przedmiot badań. Wska
zać można tu chociażby na dwie nie pu
blikowane rozprawy doktorskie: S. Ko
walskiego o stosunkach społeczno-gospo
darczych w dobrach rządowych woje
wództwa sandomierskiego w dobie przed- 
uwłaszczeniowej1 i J. Piwka o gospodar
stwie wiejskim w  dobrach białaczow- 
skich w  latach 1777—1939 2.

Autor omawianej pracy opublikował 
już kilka artykułów dotyczących stosun
ków gospodarczo-społecznych w powiecie 
miechowskim w  pierwszej połowie XIX  
w.3 Podstawę źródłową omawianej roz

1 S. K ow alski S to su n k i społeczno-gospodar
cze w rolniczych  dobrach  rządow ych w o je
w ództw a san dom iersk iego  przed uw łaszcze
niem  (1815—1863), Lublin 1975 (m aszynopis roz
praw y doktorskiej w  B ib liotece UMCS w  Lu
blinie).

1 J. P iw ek G ospodarstw o w ie jsk ie  w do
brach  białaczow skich  w latach  1777—1939, K iel
ce 1979 (m aszynopis rozprawy doktorskiej w
B ibliotece WSP w  K rakowie).

s Z. M ałecki N iek tóre  przesłan ki przem ian  
o ch arakterze k ap ita listyczn ym  we w łasności
ziem skie j w pow iecie m iechow skim  w latach

prawy stanowią przede wszystkim ma
teriały rękopiśmienne przechowywane w  
Archiwum Głównym Akt Dawnych w 
Warszawie, Wojewódzkich Archiwach  
Państwowych w Kielcach i Radomiu 
oraz Państwowym Biurze Notarialnym  
w Miechowie. Zgromadzony materiał 
źródłowy stanowi podstawę analizy sta
nu gospodarstwa folwarcznego i chłop
skiego, powinności chłopów oraz rozmia
rów produkcji rolnej.

Podstawowym problemem dziejów wsi 
w omawianym okresie jest sprawa sto-*- 
pnia zaawansowania stosunków kapita
listycznych w rolnictwie. W literaturze 
przedmiotu nie brak głosów, że kapitalizm  
w rolnictwie rozwinął się znacznie już w  
pierwszej połowie XIX w. (W. Kula, S. 
Sreniowski). Inni z kolei stoją na stano
wisku, że dopiero carski ukaz uwłaszcze-

1815—1864, [w:] M ateriały  na se sję  n aukow ą z 
o k az ji 50-lecia Archiw um  P aństw ow ego w R a 
dom iu, Radom 1971, s. 186—202; tenże Z m iany  
w stru k tu rze  w si i osad  chłopskich w dobrach  
pryw atn ych  pow iatu  m iechow skiego w p ierw 
sze j połow ie X IX  w ieku , „Rocznik N aukow o- 
d y d a k ty c z n y  WSP w  K rakow ie” , z. 43, Prace  
H istoryczne, VI, K raków  1972, s. 449—465; ten 
że Z badań nad stru k tu rą  gospodarczo-spo
łeczną pow iatu  m iechow skiego w p ierw szej po
łow ie X IX  w ieku, „K ieleckie Studia H istorycz
n e”, K ielce 1976, s. 57—83; tenże W arunki ży
c ia  ludności w gubern i rado m skie j w połow ie  
X IX  w., „K ieleckie Studia H istoryczne” , K iel
ce 1977, s. 63—76; tenże Z aję c ia  dodatkow e chło
pów w guberni rado m sk ie j w połow ie X IX  w., 
„Rocznik Ś w iętokrzysk i” , t. VI, W arszawa— 
K raków  1978, S. 97—110.
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niowy rozpoczął ugruntowanie stosunków  
kapitalistycznych na wsi (A. Grodek, J. 
Chmura, I. Kostrowicka). Podstawę 
wniosków dla jednych i drugich stano
wiły przede wszystkim: zasięg i charak
ter rugów, rola siły wolnonajemnej w 
rolnictwie, postęp agrotechniczny, czyn
szowanie, rozwój rynku wewnętrznego 
i stopień towarowości produkcji rolnej. 
Właśnie niedostatek badań szczegółowych 
uniemożliwia wyjaśnienie tego podstawo
wego dla dziejów gospodarczych Polski 
pierwszej połowy XIX w. zagadnienia. 
Problem nie polega bowiem na występo
waniu danego zjawiska, lecz na tym, czy 
miało ono charakter sporadyczny, czy też 
powszechny. Opracowania monograficzne 
winny więc dostarczyć materiału do szer
szych wniosków na temat stopnia rozwo
ju kapitalizmu na wsi w poszczególnych 
rejonach Królestwa. Powstaje więc py
tanie, w  jakim stopniu służy temu celo
wi omawiana praca Z. Małeckiego.

Autor stwierdza, że w latach 1816/20— 
1859 chłopi, głównie wsikutek rugów, 
utracili 1465 włók ziemi, a udział użyt- 
ików chłopskich w stosunku do ogólnego 
obszaru dóbr prywatnych zmniejszył się 
z 29,8 do 20,4% (s. 53, 174). Brak jednak 
podstaw do oceny charakteru rugów i ich 
(konsekwencji gospodarczo-społecznych.

Wykorzystane materiały niewiele mó
wią o stopniu upowszechnienia nowych 
narzędzi i maszyn rolniczych (s. 43—44). 
Wydana ostatnio kronika białogońska po
zwala na dość precyzyjne ustalenie roz
miarów produkcji maszyn rolniczych w 
zakładach białogońskich, ale niezbyt do
kładnie informuje o zasięgu rynku zbytu 
produktów białogońskich4. Jeden z w łaś
cicieli dóbr położonych w powiecie mie
chowskim wynalazł nawet nowy typ żni
wiarki 5. W każdym bądź razie stwierdzić 
możemy, że narzędzia i maszyny biało- 
gońskie w  niewielkim tylko stopniu do

4 Opis geograficzno-h lstoryczn y i sta ty 
styczno-techniczny Z akładów  Rządow ogórni- 
czych w Oddziale B iałogon  (do 1882 roku), wyd. 
R. Guidon i L. Stępkow ski, K ielce 1979.

* Ibidem , s. 215.

cierały na wieś m iechowską6. Dominu
jącym systemem uprawy roli była nadal 
tradycyjna trójpolgwka.

Badania Autora wskazują również, że 
produkcja rolna oparta była na pańszczy- 
źnie i najmie przymusowym. Pominięty 
został praktycznie problem wolnonajem
nej siły roboczej w  rolnictwie. Z badań 
J. Leskiewicz wynika, że w dobrach Gó
ry, należących do Amelii Dembińskiej, w  
latach 1849—1851 wolny najem stanowił 
20°/o robocizny 7. Niewiele też wiadomo o 
towarowości produkcji rolnej, zwłaszcza 
zbożowej. Wyjątek stanowią tu dwa klu
cze Ordynacji Myszkowskiej oraz dobra 
Góry, które poważną ilość pszenicy (od 
50 do 76%) i żyta (od 16 do 50%) prze
znaczały na sprzedaż (s. 141).

Na zakończenie stwierdzić więc trze
ba, że Autorowi udało się zgromadzić po
ważny materiał źródłowy dotyczący sta
nu gospodarstwa wiejskiego w dobie 
przeduwłaszczeniowej. Problem stopnia 
zaawansowania kapitalizmu na wsi mie
chowskiej w tym okresie pozostaje jed
nak nadal otwarty i wymaga dalszych 
badań.

Zenon Guidon

* Por. ostatnio G. K opeć Rola zakładów  
białogońskich  w upow szechnianiu  postępu tech
nicznego w roln ictw ie w  guberni radom skie j 
do 1870 r., K ielce 1978 (m aszynopis pracy m a
gisterskiej w  Archiw um  WSP w  Kielcach).

7 J. L eskiew iczow a D obra osieckie w okre
sie gospodark i folw arczno-pańszczyźnianej 
X V I—X IX  w., W rocław 1957, s. 123.


