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Rewolucja cen
Ponieważ Hiszpania prowadziła liczne wojny i sama nie była 

w stanie zaspokoić popytu na towary rzemieślnicze za Atlan-

tykiem, importowane przez nią z Ameryki krusz ce przeni-

kały do innych krajów Starego Świata. Konsekwencją była 

ogólnoeuropejska infl acja, zwana rewolucją cen: między 

początkiem XVI w. a 1600 r. wzrosły one kil ka krotnie. Spa-

dek wartości pieniądza w XVI-wiecz  nej Eu ropie tylko czę-

ściowo wynikał ze zwiększenia się ilości kruszcu w obiegu 

w zwią zku z jego napływem z Nowego Świata. Niemałe zna-

czenie miało psucie pieniądza przez władców europejskich, 

którzy potrzebowali co raz większych sum do fi nansowania 

wo jen. Psucie pieniądza polegało na zmniejszaniu zawarto-

ści srebra lub złota w stopie, z którego bito monetę, przy 

jednoczesnym utrzy maniu jej wartości nominalnej. Proce-

der ten doraźnie ratował fi nanse państwa, ale na dłuższą 

metę wprowadzał chaos w gospodarce – pieniądz przesta-

wał sku tecz nie pełnić funkcję miernika wartości. 
Charakterystyczną prawidłowością rewolucji cen był szyb-

szy wzrost cen żywności niż towarów rzemieślniczych, co 

było spowodowane wzrostem liczby ludności Europy przy 

niezmiennej wydajności rolnictwa, a także większym zalud-

nieniem miast. Te zjawiska sprawiły, że w Europie Wschod-

niej opłacalne stało się dążenie do maksymalizacji pro-

dukcji zbóż, które z zyskiem można było sprzedać kupcom 

z Zachodu.

W epoce pieniądza kruszcowego o wartości monety decydo-
wała ilość zawartego w niej srebra lub złota. Oszuści potra� li 

obrzynać brzegi monet, by w ten sposób uszczknąć nieco 
kruszcu i powiększyć swój zysk. Umiejętne posługiwanie się 

pieniądzem wymagało więc ważenia i dokładnego oglądania 
monet, co ukazuje obraz Bankier z żoną, namalowany 

przez Holendra Quentina Metsysa w 1514 r.  Wyjaśnij, na czym polegała praca bankiera  w XVI w.

Lata
Wzrost cen

Polska
Angliażyto buty pszenica sukno

1501–1510 100 100 100 100
1521–1530 167 64 136 154

1551–1560 311 100 279 137
1571–1580 333 160 303 177

1590–1600 411 245 633 –

Wzrost cen w Polsce i Anglii w XVI w.

(Indeks: 1501–1510=100. Indeks obliczono, przyjmując ceny

z lat 1501–1510 jako podstawę. Średnie ceny z kolejnych dekad 

podzielono przez tę podstawę i pomnożono przez 100. Liczba 167 
w kolumnie „żyto” oznacza więc, że ceny wzrosły o 67%, 

a liczba 64 w kolumnie „buty” sygnalizuje ich spadek o 36%).
 Na podstawie tabeli prześledź tempo wzrostu cen zbóż w Polsce 

i Anglii w XVI w. Gdzie rosły one szybciej? Porównaj tempo wzrostu cen 

zbóż oraz towarów rzemieślniczych. Zakładając, że ceny sukna i zboża 
w latach 1501–1510 były takie same, policz, o ile więcej

 sukna można było kupić za tę samą ilość zboża w dekadzie 1571–1580.

WARTO WIEDZIEĆ
Pieniądz i jego funkcje

Pieniądz pełni w gospodarce dwie podstawowe funkcje: jest 

środkiem wymiany (pieniędzy na towar i odwrotnie) i mier-

nikiem wartości (wyrażone są w  nim ceny towarów i  usług). 

Niedobór pieniądza znajdującego się w obiegu w stosunku do 

ilości towarów obecnych na rynku powoduje de� ację, czyli 

wzrost siły nabywczej pieniądza. Jeśli owa dysproporcja jest 

znaczna, wówczas konieczne staje się zawieranie transakcji 

barterowych, polegającej na bezgotówkowej wymianie towar 

za towar. Sytuacja, w  której pieniądz przestaje pełnić funkcję 

środka wymiany, ogranicza handel i specjalizację produkcji. Z ko-

lei zwiększenie ilości pieniądza w obiegu ułatwia handel i przy-

spiesza obrót towarowy, ale jego nadmiar w stosunku do ilości 

dóbr rynkowych grozi in� acją, czy li spadkiem siły nabywczej 

pieniądza. Niepewność co do wartości pieniądza powoduje, 

że przestaje on pełnić drugą ze swych funkcji – miernika war-

tości. W sytuacjach skrajnych, takich jak hiperin� acja (roczny 

wzrost cen o 50% i więcej), podobnie jak w przypadku de� acji, 

następuje odejście od wymiany pieniężnej na rzecz transakcji 

barterowych.

Między europocentryzmem a relatywizmem

Pytanie o źródła przewagi Europejczyków nad innymi kulturami, o to, dlaczego 

właśnie Europa nadała światu jego dzisiejszy kształt, jest jednym z najczęściej 

zadawanych, a zarazem budzących największe kontrowersje. Dawniejsza histo-

riografi a miała charakter europocentryczny: kultury pozaeuropejskie traktowa-

no jako gorsze lub co najmniej zacofane, w Europejczykach widziano zaś siłę 

cywilizującą „dzikich”. Termin „brzemię białego człowieka”, spopularyzowany 

przez pisarza Rudyarda Kiplinga, oznaczał obowiązek cywilizowania „dzikich” 

spoczywający na stojących na wyższym poziomie rozwoju Europejczykach.

Równolegle do tej tendencji pojawiała się w myśli europejskiej skłonność 

do idealizowania mieszkańców Nowego Świata lub Azji, jako niezepsutych 

przez cywilizację „dobrych dzikich”. Ich skąpe odzienie lub nagość od-

krywcy Ameryki interpretowali jako dowód niemowlęcej wręcz niewinności. 

Idealizacja autochtonów wpływała na kształtowanie się stereotypów na ich 

temat, np.: Indianin – gościnny i dobry, a zarazem łatwowierny; Chińczyk – 

mądry i wyrafi nowany. Te powielane później wielokrotnie klisze kontrastują 

z innymi doniesieniami o obyczajach ludów zamorskich: o Aztekach składają-

cych ofi ary z ludzi i rytualnie spożywających ich mięso czy zadufanych w so-

bie Chińczykach. Zwolennicy wyidealizowanego obrazu nowo poznanych 

ludów woleli jednak o tym nie słyszeć, ważny element ich motywacji stanowiło bowiem 

rozczarowanie Starym Światem. Nie przypadkiem angielski mąż stanu Tomasz Mo-

rus swoje idealne społeczeństwo umieścił na leżącej na środku oceanu wyspie Utopii 

(o Utopii Tomasza Morusa  s. 191–192) i skontrastował szczęśliwe życie jej mieszkań-

ców z odrażającymi realiami Anglii czasów Henryka VIII. Dwa stulecia później podob-

ną wizję skonstruował myśliciel francuski Jan Jakub Rousseau [ruso], tyle że idealnego 

„dzikiego” umieścił w dalekiej przeszłości (o fi lozofi i  Jana Jakuba Rousseau  s. 262). 

Z czasem idealizacja odmienności uzyskała podporę naukową w postaci antropolo-

gii kulturowej. Jej twórcy, badacze przełomu XIX i XX w., buntowali się przeciw ocenia-

niu obcych społeczności w kategoriach mniejszego lub większego zacofania względem 

Europy. Uznając za barbarzyństwo dzielenie kultur na lepsze i gorsze, postulowali, by 

w badaniu i opisywaniu „dzikich” stosować relatywizm kulturowy, czyli unikać war-

tościowania zjawisk kulturowych, a każdą społeczność traktować jako niepowtarzalną. 

Przyjmowanie Europy za stały punkt odniesienia uznano za działanie równie sensowne 

i owocne poznawczo, jak porównywanie charta z żółwiem. Według antropologów kul-

turowych każda kultura stanowi bowiem organizm ewoluujący zgodnie ze swoją włas-

ną logiką, którą należy w sposób bezstronny poznać.

U źródeł dominacji europejskiej
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Z tego rozdziału 

dowiesz się:

 jakie czynniki wyróżniają Europę 

na tle innych kręgów cywiliza-

cyjnych świata,

 co wpływało na rozwój pozo-

stałych kontynentów, a co go 

hamowało,

 o czym świadczy istnienie mody.

idealizacja (łac. idealis – 

idealny, zgodny z ideą, czy-

li prawzorem) – przedsta-

wianie kogoś lub czegoś 

w  lepszym świetle niż ma 

to miejsce w  rzeczywisto-

ści, przypisywanie nieist-

niejących zalet, przecenia-

nie, wybielanie.
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Warto przeczytać

Philippe Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab, Gdańsk 

1995
Jacob Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, przeł. M. Kreczowska, Warszawa 

1961
Peter Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, przeł. W. Kwiryn Siewierski, War-

szawa 1991
Człowiek Renesansu, red. Eugenio Garin, przeł. A. Osmólska-Mętrak, Warszawa 2001

Jean Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1993

Jean-Marie Lucas Dubreton, Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, przeł. E. Bąkowska, 

Warszawa 1961
Roberto Gervaso, Borgiowie, przeł. J. Perlin, Warszawa 1995

Panorama Renesansu, oprac. Margaret Aston, przeł. E. Romkowska, Warszawa 2004

Walter Ullman, Średniowieczne korzenie renesansowego humanizmu, przeł. J. Mach, Łódź 1985

Praca projektowa: 
1  W podziale na grupy przygotujcie 

5–10-minutowy � lm lub prezentację 

na temat wybranego twórcy 

renesansu.
2  Przygotujcie 5–10-minutowy � lm lub 

stronę internetową o pozycji kobiet 

w renesansie i najbardziej znanych 

przedstawicielkach tej epoki.

Pytania, zadania, problemy

1  Wyjaśnij znaczenia terminów „renesans” i „humanizm”.

2  Uzasadnij tezę, że renesans odkrył dzieciństwo i młodość jako 

odrębne okresy w życiu człowieka.

3  Jakie cechy charakteryzują, twoim zdaniem, człowieka rene-

sansu? Których przedstawicieli odrodzenia określiłbyś tym 

mianem?
4  Wskaż podobieństwa i różnice pomiędzy kanonami estetycz-

nymi renesansu w różnych częściach Europy.

Starożytność – źródło inspiracji czy ograniczenia?

Minna �
� dziś 11.08

Jak myślicie, czy literatura i nauka starożytna w renesansie były dla ówczesnych myślicieli źródłem wiedzy czy 

raczej ich ograniczały?

LoicFerry � �
� dziś 11.13

Chyba dobrze sobie z tym radzili – korzystali z osiągnięć, ale dokładali własne, podważając często uznane za 

dogmaty odkrycia starożytnych.

SOS � 

� dziś 11.23

Czy dotyczyło to też sztuki? Tu chyba wzorowali się bez zastrzeżeń?

Forum historyczne
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Tekst źródłowy
Artykuły henrykowskie (fragment)My, Rady Stanu, szlachta i rycerstwo Królestwa 

Polskiego, narodów tak polskiego, jako i litew-
skiego, niemniej z Rusi, Prus, Żmudzi, Mazow-
sza, Infl ant, tudzież ze wszystkich innych pro-
wincji i ziem do tej Rzeczypospolitej należących, 
to sobie głównie niniejszym pismem, czyli dy-
plomem, zastrzegamy, aby przyszły nasz książę 
i pan świeżo przez nas obrany był obowiązany 
dać nam przywilej, czyli pismo, przez które by 
niżej wyrażone artykuły, zawierające w sobie 
pewne nasze prawa i prerogatywy, zostały uzna-
ne i zatwierdzone, a to w sposób następujący:

Henryk, z Bożej łaski król Polski, wielki 
ksią żę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, 
żmudzki pan, tudzież andegaweński, Burbonu 
i Ower nii książę etc. […]1. Iż za żywota naszego my i potomkowie 

nasi, królowie polscy i ciż, wielkie książęta 
litewskie, ruskie, mazowieckie, żmudzkie, 
kijow skie, wołyńskie, infl anckie i innych 
państw, nie mamy mianować ani obierać 
jakiego, składać żadnym sposobem ani 
kształtem wymyślonym króla, na państwo 
sukcesora naszego sadzać, a to dlatego, aby 
zawdy wiecznymi czasy po zejściu naszym 
i potomków naszych wolne obieranie zo-
stało wszem stanom koronnym; dla czego 
i ty tułu dziedzica używać nie mamy ani po-
tomkowie nasi, królowie polscy.

2. A iż w tej zacnej Koronie narodu polskie-
go i litewskiego, ruskiego, infl anckiego 
i innych niemało jest różnowierstwa, prze-
strzegając [aby ustrzec się] na potem jakich 
sedycyj [roz ruchów] i tumultu, […] waro-
wali to sobie niektórzy obywatele koro-
ny konfederacją osobliwą, że w tej mierze 
w sprawie religii mają być w pokoju zacho-
wani, którą my obie cujemy trzymać w po-
koju czasy wiecznymi.3. A w sprawach koronnych, które się doty-

kać [tyczyć] będą osoby naszej i dostojeń-
stwa na szego, poselstw do krajów cudzych 
wysy łanych i cudzych także poselstw słu-
chania i odprawowania, wojsk jakich albo 
żołnierzów zbierania albo przyjmowania, 
my i po tomkowie nasi nic zaczynać i czynić 
nie ma my bez rady rad koronnych obojga 
narodu […].

4. O wojnie albo ruszeniu pospolitym nic za-
czynać nie mamy mimo pozwolenie sejmo-
we wszech stanów ani za granice koronne 
obojga narodu rycerstwa koronnego wojen-
nym obyczajem wywodzić […].

7. Gdyż to jest rzecz pewna i dostateczna, iż 
sama osoba królewska tak wielkich państw 
królestwa tego wszystkim sprawom zdo-
łać nie może […] przeto ustanawiamy i za 
wiecz ne prawo mieć chcemy, aby każdego 
sejmu walnego naznaczeni i mianowani 
byli z rad koronnych osób 16, tak z Polski, 
jako i z Litwy i innych państw do Korony 
należących […] którzy by u nas ustawicz-
nie byli, przestrzegając osoby dostojeństwa 
naszego i wol ności pospolitej, bez której 
rady i wiadomości nic my i potomkowie 
nasi czynić nie mamy ani będziem mogli 
w sprawach potocznych […].9. Sejm walny koronny we dwie lecie najda-

lej być ma składan [zwoływany], a gdzie 
by te go była pilna a gwałtowna potrzeba 
Rzeczy pospolitej, tedy za radą panów Rad 
obojga państwa, jako czas i potrzeba Rze-
czypospolitej przynosić będzie, powinni 
go składać będziem, a dłużej go dzierżyć 
nie mamy, najdalej do sześciu niedziel. 
A przed takowymi sejmy w Polsce, wedle 
zwyczaju, a Lit wie wedle statutu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego sejmiki powiatowe 
być mają […].10. Obiecujemy też słowem swym królewskim, 

iż my i potomkowie nasi sygnetu żadne-
go używać nie mamy ani pieczęci osobnej 
w sprawach Rzeczypospolitej należących, 

Jak czytać źródło
Artykuły henrykowskie, jako zbiór najważniejszych zasad 

ustrojowych Rzeczypospolitej, stały ponad zwykłymi uchwała-

mi sejmowymi, które – przynajmniej w teorii – nie mogły być 

z nimi sprzeczne. Czy można więc porównywać je z konstytu-

cjami dzisiejszych państw? Pytanie to nieco anachroniczne, 

pierwsze ustawy zasadnicze powstały bowiem dopiero dwa 

wieki później. Mi mo to warto zastanowić się, na czym polega 

różnica dzieląca Arty kuły i  podobne do nich dokumenty od 

współczesnych konstytucji. Pomocną wskazówką może być 

stwierdzenie, iż konstytucja powinna w  sposób całościowy 

i w miarę możliwości wyczerpująco regulować zasady działania 

poszczególnych organów władzy państwowej. Czy Artykuły 

henrykowskie spełniają ten warunek?

1271–1295 – wyprawa Marca Polo 
� wskazać na mapie najważniejsze szlaki handlowe z Europy na Wschód oraz tereny zajęte 

przez Turków osmańskich 

� omówić znaczenie wyprawy Marca Polo, wskazać na mapie trasę jego podróży

XV–XVI w. – renesans i manieryzm w Europie – 

rozwój sztuki i nauki
1459 – powstanie Akademii Platońskiej we 

Florencji

� objaśnić genezę renesansu i omówić jego cechy

� umiejscowić renesans w dziejach kultury europejskiej

� porównać średniowiecze i renesans

� scharakteryzować humanizm i wskazać jego wpływ na twórców renesansowych

� omówić i ocenić rozwój szkolnictwa i nauki 

� wymienić cechy człowieka renesansu

� wymienić przedstawicieli odrodzenia i ich dzieła

� objaśnić zasady manieryzmu

1417 – sobór w Konstancji, koniec schizmy 

w Kościele zachodnim 
� wyjaśnić znaczenie soboru w Konstancji

1420 – odkrycie Madery i archipelagu Azorów 

przez Portugalczyków

1444 – dotarcie Portugalczyków do Zielonego 

Przylądka 

� wyjaśnić, dlaczego w XV w. wzrosło zainteresowanie podróżami i odkrywaniem świata

� wyjaśnić znaczenie terminów: volta da mar, żagiel łaciński, ożaglowanie rejowe, karawela, 

karaka

1455 – wydanie przez Jana Gutenberga  

w Moguncji pierwszej drukowanej Biblii
� omówić znaczenie druku dla rozpowszechniania reformacji

� wyjaśnić znaczenie terminów: ruchoma czcionka, inkunabuł

1469 – unia personalna Kastylii i Aragonii
� wyjaśnić znaczenie unii personalnej Kastylii i Aragonii dla Królestwa Hiszpanii

� wyjaśnić znaczenie terminu: unia personalna

1472 – skonstruowanie astrolabium przez 

Johannesa Müllera 
� wyjaśnić znaczenie urządzeń nawigacyjnych dla rozwoju żeglugi dalekomorskiej

� wyjaśnić znaczenie terminów: nawigacja astronomiczna, kwadrant, astrolabium, sekstans, 

krzyż św. Jakuba, portolany

1478 – pierwsze drukowane wydanie atlasu 

Ptolemeusza

� przedstawić wyobrażenia ludzi o świecie w starożytności i średniowieczu

� omówić najważniejsze poglądy starożytnych i średniowiecznych geografów na temat 

kulistego kształtu Ziemi
� wyjaśnić znaczenie terminu: geocentryzm

1488 – dotarcie Bartolomeu Diaza do Przylądka 

Dobrej Nadziei

� wyjaśnić znaczenie dotarcia do Przylądka Dobrej Nadziei

 � wyjaśnić pochodzenie nazwy Przylądek Dobrej Nadziei i wskazać go na mapie

1492 – upadek emiratu Granady – koniec 

rekonkwisty

� wyjaśnić znaczenie rekonkwisty

� wyjaśnić znaczenie terminów: emirat, konkwista, rekonkwista

1492–1504 – wyprawy Krzysztofa Kolumba: 

odkrycie m.in. San Salvadoru, Hispanioli, 

Juany, Jamajki i Trynidadu

� scharakteryzować przyczyny ekonomiczne, polityczne, społeczne, religijne i kulturowo-

cywilizacyjne wielkich odkryć geogra� cznych

� przedstawić konsekwencje odkryć geogra� cznych dla Europy i świata

� omówić przebieg najważniejszych wypraw odkrywczych w XV i XVI w.

� wskazać na mapie trasy podróży Kolumba

1494 – traktat w Tordesillas: rozdzielenie stref 

wpływów Portugalii i Hiszpanii
� wymienić przyczyny i skutki traktatu w Tordesillas

� wskazać na mapie terytoria zdobyte przez Portugalczyków i Hiszpanów

1497 – dotarcie przez Johna Cabota do wybrzeży 

Ameryki Północnej
� wskazać na mapie trasę podróży Johna Cabota

1497–1499 – wyprawa Vasco da Gamy na Ocean 

Indyjski
� wskazać na mapie trasę podróży Vasco da Gamy

XVI w. – rewolucja cen w Europie, spowodowana 

m.in. odkryciami geogra� cznymi 

i importem kruszców

� przedstawić konsekwencje odkryć geogra� cznych dla Europy i świata

DATY / WYDARZENIA SPRAWDŹ, CZY UMIESZ…
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Blok powtórzeniowy (rozdziały 1–8)

 
1  Wyjaśnij terminy: rewolucja cen, weksle, popyt, podaż, sekularny ruch cen, hossa, bessa. 

2  Przedstaw skrótowo poglądy obu historyków. Wyjaśnij, czym różnią się ich stanowiska. Dokonaj analizy porównawczej fragmentów tekstów. 

3  Zastanów się, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że ożywienie gospodarcze w XVI-wiecznej Europie stanowiło istotny czynnik rewolucji cen, czy też nie. 

Przygotuj się do dyskusji na ten temat.

S p o r y  h i s t o r y c z n e
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Przyczyny i skutki rewolucji cen w Europie w XVI w.
Zapoznajcie się z dyskusją dwóch historyków na temat gospodarki XVI-wiecznej Europy. 

Aby wyjaśnić wybrane procesy gospodarcze, musieli sięgnąć czasem do nauk społecznych, a nawet do teorii ekonomii.

Andrzej Wyczański (1924–2008) – profesor Instytutu Historii Polskiej 
Akademii Nauk, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej 
Akademii Nauk, badacz dziejów Polski i Europy XVI–XVII w., autor prac: Studia 
nad folwarkiem szlacheckim w Polsce 1500–1560, Polska Rzeczą Pospolitą 
szlachecką 1454–1764, Studia nad konsumpcją żywności w Polsce w XVI 
i pierwszej połowie XVII w.

Jerzy Topolski (1928–1998) – profesor Uniwersytetu Adama 

Mickiewicza, członek Polskiej Akademii Nauk, badacz społecznych 

i gospodarczych dziejów Polski, metodolog i teoretyk historii, autor prac: 

Narodziny kapitalizmu w Europie XIV–XVIII wieku, Teoria wiedzy historycznej, 

Metodologia historii.„

„

„R ewolucja cen była zjawiskiem, które objęło całą Europę. Polegało ono na 

silnej zwyżce cen, silniejszej niż jakakolwiek zwyżka cen, jaka pojawiła się 

uprzednio. […] Ruch cen w Polsce XVI wieku był związany z kształtowaniem 

się cen w innych krajach europejskich, a to stanowi dowód powiązania i 

wspólnych tendencji, występujących w całej gospodarce europejskiej tego 

okresu. […] Najczęściej tłumaczono je odkryciem Ameryki i masowym 

napływem stamtąd srebra i złota, co zwiększyło zasób kruszców, a przez to 

i pieniędzy w Europie i wywołało wzrost cen. Tłumaczenie to […] nie jest 

wystarczające, ponieważ rewolucja cen zaczęła się wcześniej niż masowy 

napływ kruszców z Ameryki. […] Obecnie raczej uważa się, że postęp 

w technologii górniczej i metalurgicznej już w końcu XV wieku spowodował 

wzrost wydobycia srebra w Europie, ponadto zaś zaczęły się rozpowszechniać 

zastępcze rodzaje pieniądza, przede wszystkim weksle, co oddziaływało 

podobnie jak zwiększanie masy pieniężnej.Drugie tłumaczenie wskazuje na wzrost demogra� czny, a przez to na 

silny popyt na żywność, co wobec małej elastyczności produkcji musiało 

powodować wzrost cen i to właśnie produktów żywnościowych, tym 

bardziej, że równocześnie powiększał się procent ludności miejskiej […] 

oraz rosła produkcja rzemieślnicza. Wzrost kosztów utrzymania [żywności] 

powodował z kolei stopniowy wzrost cen innych artykułów i płac […]. To 

drugie tłumaczenie znajduje obecnie coraz więcej zwolenników, choć nie 

wyklucza […] wpływu wzrostu masy kruszcowej na ceny.
Rewolucja cen miała też poważne skutki w gospodarce europejskiej i to 

skutki raczej pozytywne, prowadzące do rozwoju życia gospodarczego. […] 

Wzrost cen i przyrost masy środków pieniężnych prowadziły do ogólnego 

upieniężnienia gospodarki, wyjścia jej z opłotków zamkniętej gospodarki 

samowystarczalnej, przejścia do szerokiej wymiany produktów, 
do produkcji na zbyt, wreszcie do specjalizacji i rozwoju handlu.Andrzej Wyczański, Polska w Europie XVI stulecia, Warszawa 1973, s. 61–67.

”

N ie ulega wątpliwości, że wysuwany jeszcze w okresie samej rewolucji cen 

czynnik napływu kruszców do Europy odegrał najbardziej pierwotną rolę 

w sekularnym ruchu cen. Jednakże ekspansja pieniężna wywołuje określone 

skutki w zakresie cen w zależności od konkretnych warunków danego terenu. 

Te warunki winny więc być poddane każdorazowo odpowiedniej analizie. 

W dotychczasowej literaturze wskazywano na wzrost ludności XVI w. 

i ożywienie gospodarcze jako na te warunki, które wpłynęły obok napływu 

kruszców na wzrost cen. Z takim ujęciem nie można się zgodzić. W sprawie 

oceny w tym zakresie wzrostu zaludnienia panuje w literaturze zasadnicza 

kontrowersja, możemy więc ten czynnik tutaj pominąć. Całkowicie zaś nie 

uznajemy poglądu jakoby szesnastowieczne ożywienie gospodarcze [wzrost 

produkcji i szybkości cyrkulacji] stanowiło istotniejszy czynnik rewolucji cen. 

Czy ożywienie to było aż tak znaczne, by wywołać wzrost popytu, który przez 

zwyżkę cen zdołał pochłonąć ok. 4–5-krotne zwiększenie się zasobu kruszców, 

jakie w porównaniu z latami czterdziestymi XVI w. napłynęły do Europy do 

końca XVI w.? Naszym zdaniem, rzecz miała się inaczej. Mimo niewątpliwego 

rozwoju gospodarczego Europy XVI w. pozostała ona nieprzygotowana 

gospodarczo do przyjęcia tak znacznego zastrzyku pieniężnego. Powstało 

znane ekonomistom zajmującym się krajami słabo rozwiniętymi gospodarczo 

zjawisko in� acyjnego wzrostu cen. Trzeba wziąć pod uwagę, że ówczesna 

Europa była w skali ogólnej ubogim [w porównaniu z czasami późniejszymi] 

obszarem rolniczym, na którym regiony żywiej kwitnące stanowiły nieliczne 

wyspy. Obliczenia cen wskazują poza tym na brak zależności między stopniem 

wzrostu cen a poziomem rozwoju gospodarczego danego kraju. W Hiszpanii i 

Anglii, na przykład, był ten sam stopień zwyżki cen, a przecież stopień wzrostu 

gospodarczego obu krajów był różny.Tak ujęta sprawa prowadzi nas do odpowiedniej ekonomicznej oceny 

szesnastowiecznej hossy. Nie zgadzamy się z historykami, którzy […] uważają, 

że odzwierciedla ona ekspansję gospodarczą. Owszem, ekspansja była, lecz 

hossa odzwierciedlała niedostateczny poziom tej ekspansji, jak na »potrzeby« 

takiej masy pieniądza. Produkcja była jeszcze zbyt mała i nieelastyczna, 

by stworzyć odpowiednią podaż i popyt.
Jerzy Topolski, Narodziny kapitalizmu w Europie XVI–XVII wieku, Poznań 2003, s. 137–138. 

Spory historyczne
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Dzieje mody od tuniki do krynoliny

W starożytności i wczesnym średniowieczu sposób ubierania się 

Europejczyków prawie się nie zmieniał (rzymskie togi Katona, Sulli, 

Cycerona i Maksencjusza  kl. 2, cz. 1, s. 88, 112). Podstawowym ubio-

rem męskim była luźna tunika, sięgająca niekiedy za kolana. 

Po związaniu barwnym sznurem w talii materiał układał się w fantazyjne 

pofałdowania (tuniki cesarzy i królów  kl. 2, cz. 1, s. 143, 160, 167, 

181, 211, 296). Jeśli tunika kończyła się powyżej kolan, wówczas na 

nogi wkładano nogawice albo spodnie. Dodatkowo zakładano jeszcze 

tunikę wierzchnią lub płaszcz spinany na ramieniu ozdobną zapinką, 

zwaną � bulą. Na strój kobiecy 

składały się dwie suknie – spodnia 

i wierzchnia. Ta druga miała 

krótsze, szerokie rękawy. Mężatki 

przykrywały głowy podwiką (sło-

wem tym, zamiennie z terminem 

białogłowa, określano w dawnej 

polszczyźnie kobietę), czyli płó-

cienną chustą zakrywającą włosy 

i policzki. Brzegi tunik ozdabiano 

haftem (miniatura ze Złotego 

kodeksu gnieźnieńskiego z XII w.). 

Pierwszy wielki przewrót w modzie europejskiej nastąpił w połowie XIV w., kiedy 

powszechnie przyjęły się wysmuklające sylwetkę obcisłe ubrania męskie, zbliżone 

krojem do odzieży noszonej przez rycerstwo pod zbroją. Zakładano dopasowane kaftany 

lub krótkie koszule, tzw. jopule. Pod wierzchnią warstwą ubioru kryła się jopula spodnia, 

do której przytwierdzano rzemieniami nogawice. Te ostatnie zakrywały całe nogi, ściśle 

przylegając do ciała („gotyckie” syl-

wetki rycerzy i dworzan  kl. 2, cz. 1, 

s. 191, 303, 315). Stroje kobiece 

eksponowały dekolt zasłonięty cienką, 

zdobioną koszulką. Małopolski obraz 

Uczta u Heroda z końca XV w. oprócz 

strojów ukazuje też średniowieczny 

sposób ucztowania. Na stole stoi jeden 

wspólny półmisek, z którego jedzenie 

brano rękami, ewentualnie pomagając 

sobie nożem. Talerzy nie używano, 

zastępując je kromką suchego chleba, 

na którą nakładano sobie mięso. 

Po uczcie nasączony sosem i tłuszczem 

chleb oddawano biednym. Także trunki 

pito niekiedy ze wspólnego kielicha 

krążącego dookoła stołu. 

W epoce 

renesansu 

ubiory stały się 

znów luźniejsze, 

u mężczyzn 

podkreślając 

szerokość torsu. 

Podbity futrem płaszcz miał krótkie, szerokie rękawy. 

Na głowę wdziewano płytki beret, jak jednak widać, 

Zygmunt I Stary preferował ozdobną siatkę na włosy 

(portret z 1511 r. przypisywany Hansowi Süßowi von 

Kulmbachowi). Sięgające poniżej szyi ubranie wierzchnie 

i kaftan o krótkich rękawach lub zupełnie ich pozbawiony 

pozwalały ukazać nieskazitelnie białą koszulę. 

Eksponowanie czystej bielizny było podkreśleniem higieny 

w czasach, kiedy masowo likwidowano łaźnie publiczne 

w miastach. Do krytyki ze strony moralistów oburzonych 

na uprawianą tam rozpustę dołączyli bowiem lekarze. 

Ówczesna medycyna głosiła, że choroby (np. dżuma) 

przenoszone są przez zepsute powietrze, a zatem mycie 

i spowodowane nim otwarcie porów skóry grozi zaraże-

niem i śmiercią. Na poprawę stanu higieny osobistej trzeba 

było czekać aż do XIX w.

Oryginalny polski strój narodowy kształtował się na prze-

łomie XVI i XVII w., najpierw pod wpływem mody węgierskiej, 

potem zaś orientalnej (tureckie stroje wojskowe i dworskie  

s. 149). Tę pierwszą fazę rozwoju reprezentuje ubiór 

Stefana Batorego: król ma na sobie krótki żupan, zapiętą 

na górze delię, czyli płaszcz z rozciętymi i odrzuconymi do 

tyłu rękawami, oraz luksusowe sa� anowe obuwie (portret 

króla namalował w 1583 r. Marcin Kober). 

Sportretowany pół-

tora wieku później 

(mal. Louis de Silve-

stre, 2 ćw. XVIII w.) 

August III Sas 

ubrany jest w strój 

przeznaczony do 

noszenia Orderu Orła Białego. Delię zastąpił kontusz, którego 

rozcięcie z przodu umożliwiało jazdę konną, a kolor karma-

zynowy – wyraz potęgi – nawiązywał do tradycji rzymskiej 

purpury cesarskiej. Z czasem ozdobne kontusze zostały 

zastąpione przez skromniejsze, utrzymane w ciemnej tonacji 

czamary. Noszenie kontusza stało się tak ważnym symbolem 

patriotyzmu, że po upadku powstania listopadowego zostało 

zakazane przez władze rosyjskie. 

ZNAKI EPOKI

Każdy rozdział zawiera powtarzalne elementy:

Po kilku lekcjach występują bloki powtórzeniowe:

oraz plansze tematyczne

W tekście głównym 
przedstawiono wiado-
mości w jasny i przy-
stępny sposób.

Bogata ikonografia – 
starannie dobrane ryciny, 
obrazy, mapy i diagra-
my – stanowi ważne 
źródło wiedzy o epoce. 
Znajdujące się pod nimi 
polecenia i pytania 
skłaniają do wyciągania 
wniosków.

Odnośniki w tekście 
odsyłają do stron, gdzie 
dane zagadnienie zostało 
wcześniej lub dodatkowo 
omówione (także w części 
1 podręcznika).

Definiowane terminy są 
zaznaczane w tekście i wy-
jaśniane na marginesach.

Ramka Warto wiedzieć 
zawiera ciekawe treści 
uzupełniające zamiesz-
czone w celu rozbu-
dzania zainteresowania 
ucznia.

W ramce Jak czytać źródło 
znajdują się interesujące 
fragmenty tekstów źródło-
wych uzupełnione informa-
cjami o autorze, opatrzone 
poleceniami i pytaniami.

Forum historyczne 
prezentuje dyskusje 
internetowe na temat 
wydarzeń przedstawio-
nych w danym rozdziale 
podręcznika.
 
Pytania, zadania, pro-
blemy na końcu każde-
go rozdziału umożliwia-
ją uczniom sprawdzenie 
wiedzy.
 
Warto przeczytać to 
zachęta do poszerzenia 
wiedzy poprzez lektury.

Bloki powtórzeniowe 
zawierają kalendaria wyda-
rzeń służące do szybkich 
powtórek.

Spory historyczne przed-
stawiają odmienne opinie 
historyków na wydarzenia 
ukazane w podręczniku.

Plansze Znaki epoki 
omawiają dodatkowe 
treści, obrazujące ważne 
i ciekawe aspekty rze-
czywistości charaktery-
styczne dla danej epoki.


