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Benedetto Cotrugli
– prekursor nauki i dydaktyki w rachunkowo ci

oraz jego wybrani nast pcy.
Droga podwójnego zapisu z ziemi w oskiej

do Polski

Agnieszka Koz owska*

W artykule skoncentrowano si  na aspektach historycznych i przedstawieniu wybranych 
postaci, które mia y kluczowy wp yw na przeniesienie zasady podwójnego zapisu z W och 
do Polski. Przedstawia on histori  upowszechnienia regu y podwójnego zapisu i tym samym 
prezentuje wk ad Benedetta Cotrugliego w nauk  i edukacj  w rachunkowo ci. Dzie o 
Cotrugliego stanowi o kompendium wiedzy kupieckiej niezb dnej do prowadzenia ksi g 
rachunkowych oraz podstaw  dla nauki i edukacji w tej dziedzinie. Dokona  on bowiem 
pierwszego teoretycznego opisu zasad podwójnej ksi gowo ci, wyprzedzaj c o przesz o 20 lat 
prace Luci Paciolego, który skodyfikowa  zasady prowadzenia ksi g rachunkowych w swoim 
dziele Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita, wydanym w Wenecji 
w 1491 roku. W artykule podj to jednocze nie prób  przedstawienia znaczenia g ównego 
dzie a Cotrugliego Ksi ga o sztuce handlu dla historii rachunkowo ci w Polsce, a tak e 
Ambrogio Lerici, jako pierwszego W ocha, który zajmowa  si  rozpowszechnianiem zasad 
podwójnego zapisu w Gda sku.

S owa kluczowe: historia rachunkowo ci, Benedetto Cotrugli, zasada podwójnego zapisu, 
badania historyczne.
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Benedetto Cotrugli – a precursor of science and didactics in accounting
and his chosen successors. The double-entry bookkeeping system’s journey

from the Italian land to Poland

The article focuses on historical aspects and the presentation of selected persons, who have 
had a key impact on reaching the principle of double-entry from Italy to Poland. It presents 
the history of the prevalence of the double-entry rule and thus Benedetto Cotrugli’s contribu-
tion to science and education in accounting. Cotrugli’s work was a compendium of merchant 
knowledge necessary to keep accounting books and the same time a basis for science and 
education in this field. It was Benedetto Cotrugli who made the first theoretical description of 
the rules of double accounting, exceeding by over 20 years the work of Luca Pacioli, who codi-
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1. Wst p

Historia rachunkowo ci jako obszar 
badawczy jest niekiedy spychana na margi-
nes bada  naukowych. A przecie  stanowi 
prób  wyja nienia tera niejszo ci przez 
odwo anie si  do przesz ych wydarze . Tym 
samym pe ne zrozumienie rachunkowo ci 
jest mo liwe tylko przez poznanie jej histo-
rii (Banaszkiewicz, 2013, s. 1).

Wed ug W. Byszewskiego (1912, 
s. 11–12) „kto zna tylko wspó czesny stan 
jakiej  sprawy naukowej, zna tylko obraz 
bez g bi, bez zasadniczych podstaw, 
dopiero historyczne poznanie nauki, pozna-
nie dróg rozwoju, które j  do dzisiejszego 
stanu doprowadzi y, pozwala si  nale y-
cie orientowa , pozwala poj  rzeczywisty 
organizm wiedzy”. Ci g o  historyczna czy 
korzystanie z wielowiekowych do wiadcze  
maj  zatem du e znaczenie dla rozwoju 
i praktyki rachunkowo ci.

Niniejszy artyku  ma charakter prze-
gl dowy. Jego celem jest przedstawienie 
sylwetki Benedetto Cotrugli, pierwszego, 
wed ug badaczy historii rachunkowo ci, 
ilustratora koncepcji podwójnego zapisu 
oraz próba powi zania wp ywu jego dzie a 
na rozwój nauki o rachunkowo ci i dydak-
tyki w Polsce. W artykule podj to prób  
przedstawienia a cucha cz cego doro-
bek B. Cotrugli z pojawieniem si  w Pol-
sce metody podwójnego zapisu. W tym 
celu przedstawiono sylwetki kontynuato-
rów jego dzie a: Luci Pacioliego, uzna-
nego powszechnie za ojca rachunkowo-
ci podwójnej w wietle dzisiejszej nauki 

i Ambrogio Lerici, który jako pierwszy 
W och naucza  o metodzie w oskiej w Pol-
sce.

2. Pierwotny spór o podwójn  
rachunkowo  – czy faktycznie 
narodzi a si  we W oszech?

Nale y wspomnie , e wynalezienie 
podwójnego zapisu przez W ocha – nie-
wa ne czy przez Luc  Paciolego, czy te  
kogo  innego – by o kwestionowane przez 
zagranicznych badaczy historii rachunko-
wo ci, zw aszcza w XIX wieku. Kilku nie-
mieckich uczonych próbowa o przypisa  
Niemcowi zaszczyt wymy lenia metody 
ksi gowania z podwójnym zapisem. W ród 
najbardziej autorytatywnych wyró nia  
si  Telschown, który oko o 1860 r. twier-
dzi , e kilka niemieckich domów komer-
cyjnych stosowa o t  ksi gowo  ju  od 
1376 roku (Telschown, 1862; za: Frego-
nese, 2016, s. 47). Jednak A. Lindwurm 
(1869) i E.L. Jaeger (1876), jedni z czo-
owych badaczy historii ledz cy rozwój 

rachunkowo ci poza pó wyspem w oskim, 
nie zgadzaj  si  z Telschownem. Zwracaj  
oni uwag , e dokumenty pochodz ce 
z domu kupieckiego Fuggera, na które on 
si  powo uje, s  zbiorem pism wed ug daty, 
ale na pewno nie wyst puj  w formie zapisu 
podwójnego. Sam Lindwurm by  jednym 
ze zwolenników tezy, e metoda podwój-
nego zapisu zrodzi a si  we W oszech (za: 
Fregonese, 2016, s. 47). Udowodniono, e 
reprodukowane rejestry niektórych domów 
handlowych Vicke Geldhersen von Ulm 
Ruland Hamburg nie stosuj  w gruncie 
rzeczy podwójnego zapisu – jest to nadin-
terpretacja. „[…] W osi wynale li system 
ksi gowy, którego zalet  jest to, e nie 
mo e by  kwestionowany, je eli ma by  
podziwiany, bardziej proste i bezpieczne 
podstawy, i atwo  zastosowania […]” 

fied the principles of bookkeeping in his work Summa de arithmetica, geometria, proportioni 
et proportionalita, published in Venice in 1491. Due to the fact that the article also attempts 
to present the meaning of Cotrugli’s book (Book on the Art of Trade), already written in 1458, 
for the history of accountancy in Poland, it also refers to Ambrogio Lerici, as the first Italian 
who dealt with dissemination of the double-entry rules in Gda sk.
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(Lindwurm, 1869; Gitti, 1878; za: Frego-
nese, 2016, s. 47).

Z kolei uczeni francuscy, w tym Geo-
rge Perrot, a przed nim i Simon Stevin, ju  
w 1636 r. twierdzili, e metoda podwójnego 
zapisu by a znana zarówno Rzymianom, jak 
i staro ytnym Grekom (Perrot, 1873; Ste-
vin, 1634; za: Fregonese, 2016, s. 47). Fabio 
Besta udowodni  jednak, e takich o wiad-
cze  nie mo na zaakceptowa . Po pierwsze, 
aci skie i greckie dokumenty nie s  wystar-

czaj co dok adne, aby uzasadni  te roszcze-
nia, nie wyja niaj  równie  dlaczego w ró -
nych w oskich archiwach pa stwowych nie 
ma wcze niejszych zapisów z XIV wieku 
dokumentuj cych ksi gowanie podwójne 
– nadal rejestrowane by o tylko odtwarza-
nie. Je li metoda ta by a znana w staro yt-
no ci, powinny takowe istnie 1.

Podsumowuj c, wed ug F. Besta 
i V. Alfieri podwójna rachunkowo  naro-
dzi a si  na terenie W och, prawdopodob-
nie w Wenecji, w bardziej ni  jakiekolwiek 
inne rozwini tym handlowo i ekonomicznie 
mie cie (Besta, 1916, s. 345–346 i Alfieri, 
1994, s. 63–64). Wystarczy zauwa y , e 
same techniczne zapisy ksi gowe maj  
ci le w oski charakter (Fregonese, 2016, 

s. 47).
Wa n  przes ank , wiadcz c  o w o-

skim pochodzeniu metody ksi gowania 
podwójnego, jest te  j zyk, którym pos u-
guje si  m.in. Pacioli. Przyjmuje si , e 
w Summie dominuje dialekt toska ski 
z zapo yczeniami poj  weneckich (Pogo-
dzi ska-Mizdrak, 2007). Istota metody w o-
skiej sprowadza a si  do zasady, zgodnie 
z któr  zapisy ksi gowe by y dokonywane 
w dwóch ksi gach, a mianowicie w dzien-
niku (giornale) i w ksi dze g ównej (grande 
libro). Dziennik mia  posta  oprawionej 
ksi gi, z ponumerowanymi stronicami, przy 
czym ka da stronica by a w odpowiedni 
sposób porubrykowana. Zadanie ksi go-
wego wyposa onego w dziennik polega o 
na dokonywaniu chronologicznych zapi-
sów w postaci tzw. sentencji, stanowi cej 
zwi z y opis zdarzenia wszystkich operacji 
gospodarczych. Z dziennika zapisy prze-
noszono codziennie, pozycja po pozycji, 
do ksi gi g ównej, w której znajdowa y si  
konta maj tkowe, kapita owe i wynikowe. 
Metoda ta sprawdza a si  tylko w przy-
padku ma ych przedsi biorstw, utrzymuj -
cych kontakty handlowe z niewielk  grup  
dostawców i odbiorców (Niemski, 1947, 
s. 157).

3. Metoda podwójnego zapisu – kto 
upubliczni  j  jako pierwszy?

Ksi gowo  towarzyszy ludzko ci od 
oko o 6000 lat, jednak pocz tków metody 
bilansowej, która sta a si  podstawow  
metod  zapisu dla ca ej rachunkowo ci 
historycy rachunkowo ci dopatruj  si  
we wprowadzeniu dwustronnego uk adu 
konta z przeciwstawnymi zapisami zwanymi 
„weneckimi” w ko cu XIII wieku (Hen-
driksen, 2002, s. 1–2).

Przyjmuje si , e w okresie od XII do 
XIV wieku ukszta towa y si  zasady wspó -
czesnej rachunkowo ci opartej na podwój-
nym zapisie w zamkni tym zespole kont. 
Jej narodziny wi  si  z kolei z zastoso-
waniem ewidencji nale no ci i zobowi za . 
Jak wiadomo, u yczanie w asnych pieni -
dzy lub te  rzeczy na zasadzie po yczki 
powoduje, e osoba po yczaj ca staje si  
d u nikiem i spoczywa na niej obowi zek 
zwrotu d ugu, natomiast osoba udzielaj ca 
po yczki, czyli wierzyciel, ma prawo doma-
ga  si  zwrotu po yczonej sumy pieni -
nej. Aby fakt udzielenia po yczki nie uleg  
zapomnieniu, oraz w celach kontrolnych, 
zacz to zapisywa  wszelkiego rodzaju ope-
racje kredytowe (Kawa, 1987, s. 8).

Rachunkowo  powsta a i rozwija a si  
w sprzyjaj cych warunkach, na gruncie 
przygotowanym przez ca e wieki zdobywa-
nia wiedzy (Hendriksen, 2002, s. 51).

G ównymi czynnikami, które zdaniem 
A.Ch. Littletona musia y wyst pi , aby 
powsta a podwójna ksi gowo  s : sztuka 
pisania, arytmetyka, prywatna w asno , 
pieni dz, kredyt, handel i kapita  ( aza-
rowicz, 2011; Banaszkiewicz, 2013, s. 25).

Wspó cze nie naukowcy zajmuj cy 
si  rachunkowo ci  uwa aj , e pierwsze 
dzie o teoretyczne propaguj ce metod  
podwójnego zapisu powsta o na pocz tku 
drugiej po owy XV wieku. Zosta o ono 
napisane przez pochodz cego z Dubrow-
nika kupca, Benedetto Cotrugli, i nosi o 
tytu  Della mercatura e del mercante per-
fetto (O handlu i kupcu doskona ym). 
Jednak pierwszym wydanym (w 1494 r.) 
i uznawanym za kamie  milowy w roz-
woju rachunkowo ci jest traktat napisany 
przez w oskiego mnicha Luc  Pacioliego 
pt. Summa de Arithmetica, Geometria, Pro-
portioni e Proportionalita. Mimo e jest to 
dzie o z zakresu matematyki, to w cz ci De 
Computis et Scripturis autor zawar  szcze-
gó owe rozwa ania na temat prowadzenia 
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ksi g rachunkowych, sporz dzania bilansu 
i rachunku zysków i strat (P óciennik-Na-
piera a, 2005, s. 158–159).

W polskiej literaturze przedmiotu opu-
blikowano sporo artyku ów dotycz cych 
opisu sylwetki i dzie  L. Pacioliego, uzna-
nego za ojca rachunkowo ci, natomiast 
stosunkowo niewiele uwagi po wi cono do 
tej pory B. Cotrugli, uznanemu za pioniera 
podwójnego zapisu. Nasuwa si  pytanie, czy 
ponadwiekowa s awa nale y si  wy cznie 
L. Pacioliemu? Wydaje si  wysoce praw-
dopodobne, e Pacioli, pisz c swój traktat, 
opiera  si  na wiedzy ju  upowszechnionej, 
prawdopodobnie przez B. Cotrugli.

Wielu badaczy uwa a, e podwójna ksi -
gowo  funkcjonowa a wcze niej, Pa cioli 
za  j  jedynie udokumentowa . Uzasadnie-
niem takiego stwierdzenia mo e by  brak 
komentarzy i szerszych wyja nie  zasady 
podwójnej ksi gowo ci w traktacie Pacio-
liego. Autor skupi  si  w swoim dziele na 
przedstawieniu praktycznych zasad bizneso-
wych. Wskazywa  mo e na to równie  tytu  
Summa, sugeruj cy zgromadzenie wiedzy 
ju  wcze niej funkcjonuj cej oraz fakt, e 
ksi gowo  podwójna by a u ywana przez 
kupców weneckich kilka wieków wcze niej 
(Warson-bin-Hardono, 2013, s. 3).

Dla rozwa a  w kontek cie historii 
rachunkowo ci w Polsce istotna jest rów-
nie  posta  Ambrogio Lerici, którego 
dzie o by o prawie nieznane historykom 
w oskiej ksi gowo ci, poniewa  napisane 
zosta o w j zyku niemieckim i wydane 
drukiem w Gda sku. Dzie o tego autora 
sk ada si  z dwóch tomów i jest datowane 
na 1606–1610. Stanowi tym samym pierw-
sze dzie o napisane w tym stuleciu przez 
W ocha (cho  w j zyku obcym) (Antinori, 
2000, s. 72).

3.1. Benedetto Cotrugli (1458) – pierwszy 
ilustrator systemu ksi gowo ci 
podwójnego zapisu

System ksi gowo ci podwójnej stop-
niowo przyjmowa  si  na terenie W och, 
po czym zacz to go równie  wprowadza  
w ca ej Europie. Przyczyni y si  do tego 
opracowania naukowe na temat rachun-
kowo ci. Jako pierwszy zasady ksi gowo-
ci opisa  w 1458 roku Benedetto Cotrugli 

w ksi ce zatytu owanej O handlu i kupcu 
doskona ym ( uczaj, 2003, s. 405). Praca ta 
ukaza a si  drukiem dopiero w 1573 roku, 
dlatego te  za pierwszego autora podr cz-
nika rachunkowo ci przyj to uwa a  Luc  

Pacioliego, którego ksi ka pod tytu em 
Zasady arytmetyki, geometrii, proporcji i pro-
porcjonalno ci ukaza a si  w 1494 roku. 
Znajduje si  w niej mi dzy innymi Traktat 
o ksi gowo ci podwójnej. Praca L. Pacio-
liego powsta a na podstawie obserwacji sys-
temu ksi gowo ci stosowanego w Wenecji 
i jak sam autor wyja nia – nie mo na go 
uto samia  z wynalazc  rachunkowo ci 
(Kawa, 1994, s. 73).

Benedetto Cotrugli urodzi  si  w miej-
scowo ci Ragusa w Dalmacji (aktualnie 
Dubrovnik w Chorwacji) w roku 1416. 
Pochodzi  z rodziny kupców. Ojciec Bene-
detto – Jakub – by  powszechnie szanowa-
nym przedsi biorc  prowadz cym interesy 
zarówno na ba ka skim zapleczu Dubrow-
nika – w Bo ni i Serbii, jak i w Italii i na Pó -
wyspie Iberyjskim. Szczególnie intensywn  
dzia alno  rozwija  w królestwie Neapolu, 
gdzie osiad  na d u szy czas, dzier awi c 
królewskie Solany w Apulii, a z czasem 
tak e królewsk  mennic .

Benedetto dzieci stwo sp dzi  na 
Dubrowniku, gdzie uko czy  podstawow  
edukacj  w publicznej szkole, dalsz  eduka-
cj  kontynuowa  za  we W oszech. mier  
ojca w roku 1436 r. by a najprawdopodob-
niej przyczyn  przerwania jego edukacji.

Benedetto nie mia  problemów z konty-
nuacj  dzia alno ci handlowej prowadzo-
nej przez ojca, dzi ki poznawaniu kr gów 
kupieckich od dziecka. Pocz tkowo wi k-
szo  swojego czasu sp dza  w Dubrow-
niku, gdzie wykorzystuj c kontakty ojca, 
prowadzi  rozleg e interesy handlowe na 
Ba kanach i w krajach basenu Morza ród-
ziemnego. By  w a cicielem statku, udziela  
po yczek i zajmowa  si  handlem. W wi k-
szo ci przypadków, dla ograniczenia ryzyka, 
wyst powa  jako udzia owiec we wspólnych 
przedsi wzi ciach kilku kupców. Nawi -
za  kontakty z wybitnymi arago skimi 
kupcami zamieszka ymi w Dubrowniku, 
m.in. z Janem Sparteriusem i Dario de 
Forio. W roku 1440 podró owa  na Sycyli  
i do pó nocnej Afryki w celach handlowych. 
W latach 1444–1446 przebywa  w Barcelo-
nie, gdzie prowadzi  dzia alno  handlow  
z dubrownickimi szlachcicami. Mi dzy 1446 
do 1451 rokiem Cotrugli przebywa  znów 
g ównie w Dubrowniku. Co najmniej od 
1448 r. odbywa  kilkakrotnie podró e do 
Neapolu, gdzie nie tylko prowadzi  coraz 
szersze interesy, lecz tak e wyrobi  sobie 
stosunki na dworze króla Alfonsa (Spre-
mi , 1997, s. 97). By  plebejuszem, jednak 
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jako jednocze nie zamo ny i szanowany 
handlowiec bywa  zapraszany na posiedze-
nia dubrownickiej Wielkiej Rady, przede 
wszystkim gdy dotyczy y one spraw finan-
sowych i gospodarczych (Stipet , Hrabek, 
i Buzadzi , 1997, s. 12).

Istotne znaczenie dla rozwoju kariery 
handlowej mia  jego pobyt w Neapolu na 
prze omie lat 1451–1452, gdzie przeprowa-
dzi  si  z rodzin  dzi ki dobrym stosunkom 
z królem Neapolu – Alfonsem. W Neapolu 
pe ni  funkcj  s dziego Wielkiego S du, by  
dyrektorem Mennicy w Neapolu i L’Aqu-
ili, a w roku 1458 zosta  konsulem Raguzy 
w Neapolu (Bonarek i Wróbel, 2007, 
s. 7–11).

Na dworze króla Neapolu Benedetto 
Cotrugli nawi za  wiele kontaktów ze zna-
nymi przedstawicielami epoki renesansu, 
takimi jak: Lorenco Valla, Bartolomeo Faz-
zio, Antonio Becadelli, Gianozzo Manetti. 
L. Valla by  neapolita skim filozofem, 
humanist  i historykiem i jest uwa any za 
jednego z najwybitniejszych filozofów rene-
sansowych (Gierowski, 1986, s. 170–171). 
B. Fazio by  humanist , teoretykiem sztuki 
i kronikarzem artystów, A. Becadelli by  
z kolei w oskim poet , uczonym, dyplomat  
i kronikarzem, a G. Manetti – filozofem 
i t umaczem Etyki Arystotelesa. Niektó-
rzy badacze uwa aj , e to w a nie kon-
takt z gronem znakomitych humanistów 
wyzwoli  u B. Cotrugli ambicje pisarskie, 
do  niespotykane u cz owieka jego profesji 
(Stipetic i Habek, 1998, s. 13).

Benedetto Cotrugli napisa  cztery dzie a, 
z których do naszych czasów zachowa y si  
dwa (Bonarek i Wróbel, 2007, s. 14–15):
– O ma e stwie (De uxore ducenda) 

– przed 1458 rokiem,
– O naturze kwiatów (Della natura dei fiori) 

– oko o 1460 roku,
– O egludze (De navigatione) – na prze o-

mie lat 1464 i 1465,
– Ksi ga o sztuce handlu (Il libro Dell arte 

di Mercatora) – w 1458 roku.
Tematyka dzie  jest ró norodna i dotyczy 

ekonomii, socjologii, botaniki oraz nawi-
gacji. Ró norodno  tematyki jego prac 
wynika z jego wszechstronnego wykszta -
cenia, pomimo i  nie zdoby  adnego stop-
nia naukowego, posiada  wiedz  zakresu 
filozofii i teologii oraz z praktyki handlowej 
(Zi towska, 2014, s. 184).

Najs ynniejszym dzie em jest Ksi ga 
o sztuce handlu, któr  napisa  w mie cie 
Castel Serpico (dzi  Sorbo Sepico), nie-

daleko Avellino, gdzie schroni  si  przed 
plag  zarazy, która rozprzestrzenia a si  
w neapolita skim mie cie. Data zako cze-
nia pisania dzie a to 25 sierpnia 1458 roku 
(Tucci, 1990, s. 12–13). Niestety, wersja 
oryginalna nie zachowa a si  do dzisiej-
szych czasów, dat  uko czenia dzie a doku-
mentuj  jedynie kopie. W czasach gdy y  
B. Cotrugli druk nie by  jeszcze powszech-
nie znany, a ksi ki by y pisane i kopiowane 
w formie r kopisu. Do dzi  zachowa y si  
trzy wersje r kopisów:
– wersja przechowywana w mie cie Valetta 

na Malcie, w Bibliotece Narodowej 
Malty, kopia ta zosta a wydana 
w Neapolu w 1475 roku przez Marino 
de Ragusa;

– wersja przechowywana w Bibliotece 
Narodowej we Florencji i wydana 
17 marca w 1484 roku przez Giovanni 
de Matteo di Giovanni Strozzi;

– wersja niekompletna, która ko czy si  
na osiemnastym rozdziale i nie jest 
datowana, zak ada si  jednak, e zosta a 
napisana w XV wieku, przechowywana 
w Bibliotece Marucelliana we Florencji.
Najciekawsza jest wersja przechowywana 

na Malcie, poniewa  zawiera za cznik, 
w którym zosta a opisana regu a podwój-
nego zapisu. R kopis zosta  znaleziony 
dopiero pod koniec lat osiemdziesi tych 
XX wieku.

Pierwszymi badaczkami historii rachun-
kowo ci, które zaj y si  szczegó ow  ana-
liz  tekstu dzie a B. Cotrugli, by y Holen-
derki Johanna Postma i Anne J. van der 
Helm. Badania zosta y przeprowadzone 
w 1998 roku (Postma i Van der Helm, 1998, 
s. 166).

Pocz tkowo badania w rzeczywisto ci 
odnosi y si  przede wszystkim do wersji 
drukowanej z 1573 r., zatytu owanej O han-
dlu i kupcu doskona ym (Della Mercatura 
e del mercante perfetto), w której odniesie-
nia do rachunkowo ci s  stosunkowo nie-
wielkie. W tomie tym ograniczaj  si  one 
do rozdzia u trzynastego, zatytu owanego 
Porz dek zapisu pism kupieckich oraz do 
rozdzia u dziewi tnastego, zatytu owanego 
Saldo nale y robi  co siedem lat z pierw-
szej ksi gi. W wydaniu dzie a z roku 1573 
opis ksi gowo ci odnosi si  do rejestrów 
kupieckich i do niewielu podwójnych zapi-
sów ksi gowych i nie wchodzi w szczegó y 
techniki zapisu podwójnego, jak zrobi  to 
Pacioli w Traktacie o ksi gowo ci podwójnej 
(Privitera, 2003, s. 124).
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Wersja drukowana z 1573 roku zosta a 
wydana w Wenecji przez Franceso Patrizi 
na podstawie r kopisu, który zosta  dostar-
czony do drukarni przez Giovanni Giu-
seppi, kupca z Ragusy.

Formu a traktatu odnosi si  do aspek-
tów technicznych i etycznych dzia alno ci 
kupieckiej. Celem dzie a by o usystematy-
zowanie wiedzy na temat wymiany towa-
rowo-pieni nej w przyst pnej formie, 
która u atwia aby osobom rozpoczynaj -
cym dzia alno  handlow  rozwi zywanie 
ró nych praktycznych dylematów (Bonarek 
i Wróbel, 2007, s. 17 i 19). Traktat zosta  
napisany w formie czterech ksi g. W pierw-
szej z nich B. Cotrugli opisuje techniczne 
aspekty dzia alno ci kupieckiej. Wyja nia 
genez  handlu, przedstawia histori  jego 
rozwoju oraz korzy ci, jakie przynosi dzia-
alno  kupiecka. Zosta y tam opisane takie 

zagadnienia, jak: wybór w a ciwego miejsca 
dla prowadzenia dzia alno ci handlowej, 
rodzaje wymiany, jak barter, kredyt, weksle 
oraz zasady prowadzenia ksi g handlowych 
i rodzaje dzia alno ci handlowej (specjali-
zacje kupców). Odr bny rozdzia  pierwszej 
ksi gi zosta  po wi cony opisowi czynno ci, 
które s  zakazane w dzia alno ci kupiec-
kiej – Cotrugli wymienia tu nadmierne 
upijanie si , gry hazardowe, obracanie si  
w z ym towarzystwie, ob arstwo, przemyt 
oraz alchemi  zwi zan  w tamtym czasie 
z wytwarzaniem trucizn. W ksi dze drugiej 
zosta  opisany problem pobo no ci kupca. 
Autor wspomina w tej cz ci o zbawczym 
znaczeniu uczestniczenia w mszy wi tej, 
regularnej modlitwy oraz ja mu ny (Bona-
rek i Wróbel, 2007, s. 16 i 17). W trzeciej 
ksi dze przedstawiono przymioty osobiste 
kupca, które musi on posiada , aby móc 
siebie tak nazwa , w czwartej za  opisano 
praktyczne zagadnienia zwi zane z gospo-
darowaniem pieni dzmi i maj tkiem oraz 
kszta towaniem relacji w rodzinie – wybo-
rem ony oraz wychowaniem i uposa eniem 
dzieci. Ostatni, dziesi ty rozdzia  czwar-
tej ksi gi zosta  po wi cony zagadnieniu 
zako czenia dzia alno ci kupieckiej i przy-
gotowaniu si  kupca na moment mierci 
poprzez oczyszczenie sumienia, oddanie 
tego co zosta o nieuczciwie pozyskane oraz 
codzienne czytanie Pisma wi tego (Bona-
rek i Wróbel, 2007, s. 17, 168).

Z powodu pó nej publikacji B. Cotru-
gli dla historyków rachunkowo ci pozosta  

w cieniu, podczas gdy wiele zas ug przypi-
sano dzie u Luci Paciolego pt. Summa de 
Arithmetica, Geometria, Proportioni et Pro-
portionalita. Wspomniany jednak wcze niej, 
znajduj cy si  na Malcie, r kopis zawiera 
obszerny za cznik zawieraj cy inwentarz 
maj tku i dwie cie sze dziesi t sze  wpi-
sów do Ksi gi g ównej z Neapolu, które 
rzucaj  ca kowicie nowe wiat o na zakres 
pracy B. Cotrugli’ego. Wskazuje on prowa-
dzenie ksi g w sposób wenecki, tak jak to 
po nim czyni Pacioli.

Wed ug Stefano Coronella, je li szu-
kamy pierwszego, który zidentyfikowa  
zasady podwójnego zapisu, to nie mo e nim 
by  B. Cotrugli ani tym bardziej L. Pacioli, 
natomiast je li szukamy pierwszego, 
który próbowa  rozpowszechni  wiedz  
o podwójnym zapisie, to by  to bez w tpie-
nia Cotrugli (Coronella, 2015, s. 63)

Dzie o B. Cotrugli zwróci o uwag  bada-
czy ze wzgl du na jak dot d najwcze niej-
szy w dziejach teoretyczny opis stosowania 
w ksi gach rachunkowych regu y podwój-
nego zapisu. Pocz tki jej stosowania nie s  
dok adnie znane. Przypuszczalnie powsta a 
ona w jednym z miast w oskich w wieku 
XIV i rozprzestrzeni a si  na inne o rodki 
handlowe wschodniego Adriatyku. Jej 
zastosowanie odnale  mo na w ksi gach 
handlowych dubrownickiej rodziny kup-
ców Kabužiciów prowadzonych w latach 
1426– 1433, a wydanych w 1999 roku w Bel-
gradzie przez D. Kova evi a-Koji a (Bona-
rek i Wróbel, 2007, s. 18 i 78–79).

W literaturze polskiej w 2007 r. zosta a 
wydana ksi ka zpt. Ksi ga o sztuce handlu 
autorstwa Piotra Wróbla i Jacka Bonarka. 
Ksi ka ta jest t umaczeniem dzie a Bene-
detto Cotrugli, opartym na podstawie 
tzw. r kopisu wydanego w 1990 r. przez 
U. Tucciego. Uwzgl dnione w nim zosta y 
równie  teksty wyda  chorwackich z 1985 
i 1989 r., oraz tekst r kopisu malta skiego. 
Ksi ka jest opatrzona cennym opracowa-
niem naukowym (Bonarek i Wróbel, 2007, 
s. 32).

Posta  B. Cotrugli w literaturze polskiej 
nie jest ca kowicie nieznana. Przywo uj  
j  mi dzy innymi I. Zi towska, która poza 
charakterystyk  autora przedstawia opis 
dzie a Ksi ga o sztuce handlu. Do innych 
naukowców, którzy przywo uj  posta  
B. Cotrugli nale : M. Kawa, M. Turzy ski, 
E. Mikulska, T. B ach.
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3.2. Luca Pacioli – pierwszy oficjalny 
dokumentalista systemu podwójnej 
ksi gowo ci

Dzie o Luci Pacioli, zatytu owane 
Summa de Arithmetica, Geometria, Pro-
portioni et Proportionalita wydrukowano 
20 listopada 1494 r., w Wenecji, w oficynie 
Paganiniego w nak adzie oko o 300 egzem-
plarzy (Sangster, 2007).

Tractatus XI de Computis et Scripturis, 
b d cy cz ci  sk adaj cego si  z dwóch 
ksi g dzie a Summa de Arithmetica, Geo-
metria, Proportioni et Proportionalita, jest 
powszechnie uznawany za fundament 
rachunkowo ci. Na jego tre  bez w t-
pienia wp yw mia o ycie jego autora, 
wszechstronnie wykszta conego cz owieka 
renesansu, a jednocze nie nauczyciela 
i zakonnika (franciszkanina), jak stwierdzili 
m.in. Mieczys aw Dobija i Marcin J drzej-
czyk (Dobija i J drzejczyk, 2011, s. 46).

Dzie o to powstawa o wraz ze zdoby-
waniem przez Pacioliego wykszta cenia 
i poszerzaniem wiedzy z zakresu praktyki 
kupieckiej. Proces tworzenia ksi gi by  
d ugi i mozolny, ale zaowocowa  stworze-
niem kompleksowej encyklopedii o aryt-
metyce, geometrii, proporcji i proporcjo-
nalno ci, b d cej kompendium wiedzy dla 
uczniów matematyki, bankierów i kupców.

Warto zwróci  uwag , e w yciorysach 
zarówno Benedetto Cotrugli, jak i Luci 
Paciolego wyst puj  te same miejsca pobytu 
– miasto Neapol oraz pa stwo Chorwacja.

Pacioli naucza  na uniwersytecie w Peru-
gii, nast pnie w Neapolu, Rzymie, Flo-
rencji, Pizie, Bolonii i Zarze w Chorwacji 
(Pogodzi ska-Mizdrak, 2007a, s. 11–12). 
W 1489 r., przebywaj c w Rzymie, wyg a-
sza  odczyty w s ynnej Akademii Sapienza, 
potem za  uda  si  do Neapolu, gdzie przez 
trzy lata uczy  geometrii Euklidesa (Kawa, 
1994, s. 90).

Johanna Postma, przygotowuj c artyku  
o wydaniu manuskryptu Luci Pacioliego 
w 1996 r. Tractatus mathematicus ad disci-
pulos perusinos (1478, Perugia), odkry a, e 
pierwsza cz  rozdzia u Tariffa mercan-
tesca jest identyczna z zapisami Cotrugli 
(Ksi ga I, Rozdzia  11 De cambi). Ponie-
wa  Pacioli napisa  swój traktat w 1478 r. 
(a wi c przed najstarsz  znan  kopi  Cotru-
gli Strozziego z 1484 r.), mog o to oznacza , 
e mia  do dyspozycji albo starsze wydanie 

r kopisu Cotrugliego, albo tekst, którego 
u y  zarówno on, jak i Cotrugli (Postma, 
Van der Helm, 2000, s. 1–2).

Jakkolwiek wspó cze nie uwa a si  trak-
tat L. Pacioliego za jedno z najwa niejszych 
dzie  wyznaczaj cych kamie  milowy dla 
rozwoju teorii rachunkowo ci, jednak roz-
wa ania w nim zawarte maj  charakter 
praktyczny. Ich celem by o zaspokojenie 
potrzeb czytelnika zwi zanych z ewidencj  
operacji gospodarczych i prowadzeniem 
ksi g rachunkowych. Realizacji zamierze  
autora podporz dkowana jest struktura 
rozprawy, obejmuj ca przedstawienie celów 
i zakresu zastosowania praktyk ksi gowych, 
opis post powania w zakresie sprawozdaw-
czo ci finansowej oraz zaprezentowanie 
przyk adów zastosowa  (Dobija i J drzej-
czyk, 2011, s. 46–51). Przy czym L. Pacioli 
nie mia  do wiadczenia handlowego, tym 
bardziej uzasadnione jest zatem przypusz-
czenie, e tworz c swój traktat, korzysta  
z wiedzy praktyków, do jakich bez w tpie-
nia zalicza  si  Cotrugli.

3.3. Ambrogio Lerici – W och w Gda sku

Wydanie drukiem w 1494 r. w Wenecji 
traktatu Luci Pacioliego by o prze omem 
w historii rachunkowo ci. Zapisane w nim 
zasady prowadzenia ksi g rachunkowych 
przyczyni y si  do dalszego rozwoju i spo-
pularyzowania tej wiedzy we W oszech, 
Europie i na wiecie. Dzie o Pacioliego 
w krótkim czasie zdoby o du  popular-
no  i s aw  oraz sta o si  ród em dalszych 
bada  oraz publikacji.

Jednym z popularyzatorów stosowania 
podwójnego zapisu na terenach dzisiejszej 
Polski by  Ambrogio Lerici. Do 1999 roku 
A. Lerici pozostawa  autorem ca kowicie 
nieznanym równie  w rodzinnych W oszech, 
b d c jednocze nie pierwszym W ochem, 
który pisa  o rachunkowo ci podwójnej 
w XVII wieku. Jego dzie o zosta o opu-
blikowane w j zyku niemieckim w mie cie 
Danzica, czyli w Gda sku (dzi  polskim, 
ale w tamtym czasie pruskim), dlatego te  
nie by o wykazywane we w oskich bibliogra-
fiach, adna w oska biblioteka nie dyspo-
nowa a bowiem egzemplarzem jego pracy. 
Dopiero w XX wieku niektórzy historycy 
ksi gowo ci – oczywi cie nie W osi – zacz li 
zajmowa  si  jego prac , ograniczaj c si  
do pierwszego tomu z 1606 r. i nie wiedz c 
o istnieniu drugiego tomu, opublikowanego 
w 1610 roku.

Ambrogio Lericiego W ochy pozna y 
dzi ki Carlo Antinoriemu, który przybli y  
jego posta  na Pi tym Zje dzie Narodo-
wego Towarzystwa Historii Rachunkowo ci 
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W oskiej i og osi  jednocze nie odnalezie-
nie tak e drugiego tomu – dzie o Lericiego 
by o wi c kompletne. C. Antinori wydru-
kowa  oba tomy po przet umaczeniu ich 
na j zyk w oski, dzi ki czemu praca sta a 
si  w pe ni dost pna dla naukowców w tej 
dziedzinie, równie  we W oszech2.

Ambrogio Lerici, urodzony w Genui 
oko o 1543 r., zapisany przez rodziców do 
szko y handlowej, uko czy  studia i zacz  
wykonywa  zawód ksi gowego, prowa-
dz c ksi gi rachunkowe ró nych kupców. 
Towarzyszy  niektórym kupcom podczas 
podró y zagranicznych. W 1575 roku, 
w wieku trzydziestu dwóch lat, przeniós  
si  do Gda ska, gdzie szybko zatrudni  
si  jako nauczyciel i ksi gowy, bior c pod 
uwag , e w mie cie hanzeatyckim prak-
tyka prowadzenia ksi g rachunkowych by a 
wci  jeszcze stosunkowo zacofana. Profe-
sjonalny ksi gowy by  niezb dny szczegól-
nie miejscowym kupcom, którzy nie znali 
metody podwójnego zapisu.

Liczne notatki, które sporz dza  w ci gu 
ponad trzydziestu lat dzia alno ci w tym 
mie cie (a które zachowane zosta y przez 
jego licznych uczniów), da y pocz tek 
ksi dze, w której A. Lerici przedstawi  
zasady prowadzenia ksi g rachunkowych 
we „w oskim stylu” (Antinori, 2000, s. 67). 
Pierwszy tom jego traktatu sk ada si  z sie-
demdziesi ciu stron i zas uguje na uwag  
ze wzgl du na przejrzysto , z jak  autor 
przedstawia prowadzenie Dziennika oraz 
Ksi gi G ównej, a tak e uczy, jako jeden 
z pierwszych, aby prowadzi  Ksi g  Towa-
rów (lub magazynu) analitycznie, wed ug 
C. Antinori – w doskona y sposób (Anti-
nori, 2000, s. 67). Na drugi tom sk adaj  si  
osiemdziesi t dwie karty, co stanowi abso-
lutny rekord, poniewa  aden autor przed 
Lericim nigdy nie napisa  tak obszernej 
pracy na temat metody podwójnego zapisu 
na potrzeby handlu zagranicznego, jednak 
– co najistotniejsze – w sposób niezwykle 
jasny i racjonalny (Antinori, 2000, s. 72).

W literaturze polskiej posta  Ambrogio 
Lerici nie jest znana i opisywana, cho  jego 
wk ad w nauk  i dydaktyk  w dziedzinie 
rachunkowo ci zas uguje na uwag .

4. Zako czenie

Najstarsza istniej ca kopia Ksi gi 
o sztuce handlu z 1475 roku jest przecho-
wywana w Bibliotece Narodowej Malty 
(Bonarek i Wróbel, 2007, s. 18). Orygi-

nalny r kopis jest datowany na rok 1458. 
W manuskrypcie znajduje si  dodatek, 
w którym zosta a opisana regu a podwój-
nego zapisu. Opis regu y znajduje si  
w XIII rozdziale pierwszej ksi gi traktatu 
zatytu owanym O porz dnym prowadzeniu 
ksi g rachunkowych. Benedetto Cotrugli 
tym samym bez w tpienia dokona  pierw-
szego teoretycznego opisu zasad podwójnej 
ksi gowo ci, wyprzedzaj c o przesz o 20 lat 
prace Luci Paciolego, który skodyfikowa  
zasady prowadzenia ksi g rachunkowych 
w swoim dziele Summa de arithmetica, 
geometria, proportioni et proportionalita, 
wydanym w Wenecji w 1491 roku. Jego 
nast pc  by  Ambrogio Lerici, który kon-
tynuowa  cie k  naukow  i edukacyjn  
w dziedzinie rachunkowo ci poza grani-
cami W och, na terenie Gda ska. Z du ym 
prawdopodobie stwem mo na przyj , e 
to Lericiemu zawdzi czamy upowszechnie-
nie techniki rachunkowo ci podwójnej na 
terenie dzisiejszych ziem polskich. Fakt, e 
w wiadomo ci powszechnej funkcjonuje 
wci  nieomal e wy cznie Luca Pacioli, 
jako „ojciec” wspó czesnej rachunkowo ci, 
mo na wyja ni  m.in. wynalezieniem i upo-
wszechnieniem druku.

Wynalezienie druku sta o si  now  
metod  przenoszenia my li, idei, wiado-
mo ci, wzorów, nauki. Nowa rzeczywisto  
pi miennicza pozwoli a zast pi  rednio-
wieczny uniwersalizm uniwersalizmem 
renesansowym. Wynalazek od razu wzbu-
dzi  kontrowersje, a wykorzystali go g ów-
nie naukowcy w szerzeniu nowych idei. 
Znaczenie ksi ki drukowanej w rozwoju 
nauki trudno przeceni . Za spraw  wyna-
lezienia druku narodzi o si  spo ecze stwo 
ludzi typograficznych: my l cych racjonal-
nie, nawyk ych do zdobywania i gromadze-
nia wiedzy, otwartych na rozwój technolo-
giczny, zafascynowanych ide  post pu.

Patrz c z perspektywy technologicznych 
mo liwo ci publikacji dzie  autorstwa naj-
wybitniejszych postaci zwi zanych z histo-
ri  nowo ytnej rachunkowo ci: B. Cotrugli 
i L. Pacioli oraz porównuj c czas powstania 
wybitnych ich dzie , uprawniony staje si  
wniosek, e B. Cotrugli nie mia  technicz-
nych mo liwo ci opublikowania swojego 
dzie a na wi ksz  skal . Cotrugli tworzy  
bowiem w czasach manuskryptów. Post p 
technologii w renesansie nast powa  szybko 
i tym samym dawa  mo liwo ci nie tylko 
szybkiej publikacji, lecz tak e upowszech-
nienia tre ci dzie a na znacznie wi ksz  
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skal . Dzie o L. Pacioli powsta o w 1494 r., 
w Wenecji, zaledwie kilka lat po zainsta-
lowaniu pierwszych maszyn drukarskich. 
Porównanie dat nie budzi jednak w tpliwo-
ci, e pierwszym znanym nam wspó cze nie 

autorem, obja niaj cym metod  ksi gowo-
ci podwójnej, by  kupiec z Dubrovnika, 

nie za  Pacioli, wyk adowca uniwersytecki, 
przyjaciel papie a Juliusza II, posta  znana 
i powa ana. Pozycja Luca Paciolego oraz 
bardziej przychylna dla rozpowszechniania 
wszelkich idei epoka, w jakiej przysz o mu 
y  przyczyni y si  do uznania go za „ojca” 

podwójnego zapisu3. Swoista rozpoznawal-
no  Paciolego równie  zapewne zadzia a a 
na jego korzy  – zachowa o si  bowiem 
znacznie wi cej dokumentów dotycz cych 
tej postaci, nie tylko jej dzie a, podczas gdy 
Cotrugli przez ca e swoje ycie pozosta-
wa  osob  anonimow . Niniejszy artyku  
pozwala na przypomnienie wk adu w nauk  
o podwójnej rachunkowo ci Benedetta 
Cotrugliego, podobnie jak znaczenia jego 
dzie a Ksi ga o sztuce handlu, napisanego 
ju  w 1458 r., dla historii rachunkowo ci. 
Jednocze nie najnowsze odkrycia histo-
riograficzne pozwalaj  w miar  dok ad-
nie okre li  dat  i okoliczno ci, w których 
podwójna ksi gowo  w oska – a tym 
samym my l Cotrugliego i Paciolego – upo-
wszechniona zosta a na terenach dzisiejszej 
Polski.

Jak podaje Ma a encyklopedia rachun-
kowo ci (1964, s. 203), umiej tno  pro-
wadzenia ksi g handlowych przenika a do 
Polski zarówno bezpo rednio z miast pó -
nocnych W och, jak i z miast niemieckich. 
Ksi gi handlowe by y pocz tkowo pro-
wadzone w j zyku niemieckim i rzadziej 
w oskim. Od XVI wieku coraz cz ciej 
pojawia y si  ksi gi prowadzone po polsku 
(w miar  polonizowania si  rodzin kupców 
niemieckich i w oskich). Najcenniejsze 
ksi gi handlowe zachowa y si  w Archi-
wum Gda skim (24 egzemplarze) (Jaruga 
i Kabalski, 2012, s. 48). G ówn  rol  w roz-
woju rachunkowo ci kupieckiej w dawnej 
Polsce odegra  Gda sk, miasto, do którego 
przyby  W och A. Lerici, aby rozpowszech-
ni  tu sposób prowadzenia ksi g „na sposób 
w oski”, a wi c z wykorzystaniem podwój-
nego zapisu. Tym samym rozpropagowa  on 
w pó nocno-wschodniej Europie dokonania 
B. Cotrugli i L. Pacioliego, jednocze nie 
daj c w asny wk ad w nauk  oraz edukacj  
w tej dziedzinie.

Przypisy
1 Mo na by o by co prawda zaryzykowa  tez , e 

metoda podwójnego zapisu by a znana staro-
ytnym, a nast pnie niejako „utracona” i zapo-

mniana w wiekach rednich. Gdyby uzna  to 
za fakt – na który nie posiadamy dzi  adnych 
przekonuj cych dowodów – to i tak nale a o 
by przyj , e w epoce renesansu, ewentualnie 
bardzo pó nego redniowiecza, na pó wyspie 
w oskim nast pi o nie tyle jej ponowne odkrycie, 
ile raczej wynalezienie „od nowa”.

2 Dwa tomy zosta y przet umaczone na j zyk 
w oski przez Stefano Beretta i opublikowane 
z cennym komentarzem Carlo Antinoriego pod 
nast puj cymi tytu ami: tom I: Pi kna forma 
ksi gowania zgodnie z prawdziw  w osk  zasad  
sporz dzona w sposób roboczy i dostosowana do 
pruskiego handlu przez Ambrogio Lerici z Genui; 
tom II: Druga cz  ksi gowo ci wed ug prawdzi-
wej w oskiej zasady zosta a opracowana w sposób 
roboczy i dostosowana do pruskiego handlu przez 
Ambrogio Lerici z Genui. Obydwa tomy zosta y 
wydane z inicjatywy Krajowej Rady Ksi gowych 
i Ekspertów Handlowych, w Parmie przez Gra-
fiche STEP w 2003 r. (za: Hernandez-Esteve, 
2006, s. 198).

3 Sam Pacioli od egnywa  si  od stwierdze , i  
wynalaz  co  nowego.
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