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Recenzje

Zygmunt Kłodnicki: Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w Polsce, Wrocław 
1992, ss. 403, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obszerna, gdyż licząca przeszło 
400 stron praca Z. Kłodnickiego, skła
da się z dwóch części, piętnastu (5 -Ι- 
ΙΟ) rozdziałów, przedmowy, wstępu, 
zakończenia, licznych wykazów  
źródeł, literatury, tekstów kwestiona
riuszy i ankiet, miejscowości, rysun
ków i ilustracji (21), map (24), tabel 
(23), przypisów oraz niemieckojęzycz
nego podsumowania. Jednak praca Z. 
Kłodnickiego jest ważnym osiąg
nięciem w dotychczasowych bada
niach nad rybołówstwem ziem 
polskich nie tylko ze względu na boga
ty, zaprezentowany w niej materiał 
źródłowy. Przejmując słusznie metody 
stosowane już z powodzeniem w histo
rii gospodarczo-społecznej i geografii 
historycznej osiągnął Autor liczące się 
w nauce rezultaty w zakresie właściwe
go usytuowania w czasie i przestrzeni 
dawnych narzędzi rybackich oraz spo
sobie i organizacji połowów. Nowe 
i interesujące są ustalenia Z. Kłodni
ckiego z zakresu najdawniejszego roz
mieszczenia narzędzi rybackich w do
rzeczach Odry i Wisły. Umiar i ostroż
ność jaką Autor wykazał w stosowa
niu metody retrospektywnej są gwara- 
cją, iż ustalenia te będą trwałym doro
bkiem także w zakresie badań nad 
historią rybołówstwa ziem polskich. 
Zdobyte doświadczenie w pracach 
nad Atlasem Etnograficznym, walnie 
pomogło Autorowi w kartograficz

nym przedstawieniu na dwudziestu 
czterech solidnie wykonanych ma
pach, obrazu materialno-społecznej 
kultury polskiego rybołówstwa. 
Z uznaniem podkreślić należy, że jest 
to poważne osiągnięcie Z. Kłodnickie
go nie tylko dla samej dyscypliny 
etnografii, ale także i geografii histo
rycznej Polski.

Podkreślając pozytywy dzieła Z. 
Kłodnickiego nie można jednak pomi
nąć pewnych niedostatków. Histo
rykowi gospodarczemu brak jest 
w omawianej pracy rozdziału, który 
ukazałby wzajemną współzależność 
tradycyjnego rybołówstwa śródlą
dowego oraz gospodarki stawowej 
ziem polskich. Dotychczasowe bada
nia nad śląską czy małopolską gos
podarką stawową wskazują wyraźnie, 
że współzależność taka niewątpliwie 
istniała. W badaniach S. Brzozowskie
go, A. Nyrka, M. Tobiasza, W. Szczy
gielskiego, L. Wiatrowskiego 1 zwraca

1 Zob. S. Brzozowski i M. Tobiasz: Z dzie
jów  rybactwa małopolskiego, w: Studia
i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, seria 
B, z. 9 —1964, ss. 107; W. Szczygielski: 
Z dziejów gospodarki rybnej w Polsce 
w X V I—X V III  w., w: Studia z Dziejów  
Gospodarstwa Wiejskiego, T. 9, Warszawa 
1967, ss. 68. Dane bibliograficzne prac A. 
Nyrka i L. Wiatrowskiego podane są 
w pracy A. Nyrka: Gospodarka rybna na
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się słusznie uwagę, że ludzie zajmujący 
się tradycyjnym rybołówstwem byli 
zawsze poszukiwanymi fachowcami 
w dworskiej gospodarce stawowej. 
Szczególnie cenne były ich umiejętno
ści w zakresie połowu ryb w stawach, 
gdzie możliwości spustu wody nie było 
lub była ona ograniczona.

Świetnie rozwijająca się w Rzeczy
pospolitej i na Śląsku w XVI i I poło
wie XVII w. dworska gospodarka 
stawowa, stanowiła poważną konku
rencję dla tradycyjnego rybołówstwa 
śródlądowego. Przesądzała o tym ta
nia pańszczyźniana siła robocza, oraz 
wciąż rosnące przywileje szlacheckie 
w zakresie prawa gruntowego i wod
nego, a nawet uzyskanie monopolu na 
handel rybami stawowymi. Właśnie 
na mocy takich przywilejów, większe 
rzeki polskie uznano za drogi publicz
ne, ograniczając poważnie na nich 
możliwość połowu ryb przez rybaków  
należących i nienależących do cechów  
rybackich. Szlachta monopolizując

handel rybami stawowymi ogranicza
ła też poważnie możliwości hanblu 
rybami przez rybaków cechowych 
i śledziarzy.

Należało także w pracy potrakto
wać szerzej problematykę zmian eko
logicznych, które niszcząco wpływały 
na rybostan naszych wód śródlą
dowych i przybrzeżnych. Łączy się to 
ściśle z godnymi podkreślenia wysił
kami światłych przyrodników pol
skich z prof. Maksymilianem Siłą-No- 
wickim na czele. Przecież oni pierwsi 
opracowali i doprowadzili do uchwa
lenia w Sejmie Galicyjskim nowoczes
nej ustawy ochronnej dla wód śród
lądowych całej Galicji. Działalność 
tych światłych ludzi walnie przyczyni
ła się do szybkiego przejmowania 
światowych osiągnięć w zakresie ho
dowli ryb przez polską gospodarkę 
stawową oraz wyselekcjonowania ga
licyjskiej odmiany karpia, którego na
rybek był pilnie poszukiwany i naby
wany nie tylko w Europie.

Aleksander Nyrek

Antoni Kuczyński, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historycz- 
no-kulturowa, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1993, s. 436

Książka Antoniego Kuczyńskie
go, wrocławskiego etnologa i socjolo
ga, stanowi interesujące studium his

Górny Śląsku cd połowy XVI do połowy  
XIX w., Wrocław 1964, ss. 235 oraz tegoż, 
Potrzeby i stan badań nad dziejami śród
lądowej gospodarki rybnej na ziemiach pol
skich, w: Acta Universitatis Wratislawien- 
sis, N o 461, Historia XX X , Wrocław 1975, 
s. 1 7 7 -1 8 5 .

torii kontaktów polsko-syberyjskich 
poczynając od wojen Stefana Batore
go, przez okres powstań narodo
wowyzwoleńczych aż do czasów II 
wojny światowej i pierwszych lat p o
wojennych. Zawiera szeroką panora
mę polskiej diaspory na Syberii i pre
zentuje złożone historyczno-kultu- 
rowe uwarunkowania tego zjawiska. 
Autor ukazuje, jak od końca XVI 
— Syberia, ów złowrogi Sybir, jest


