
treści? Czy jego niezbędność w każdej książce wymaga uzasadnienia? Bez tego spisu 
tym bardziej razi brak tytułu w pierwszej ważnej części tekstowej. Część druga ma 
tytuł, ale za to nieodpowiedni: „Opis zabytków". Sugeruje on, że omawia się tam 
zabytki, tj. zachowane zamki lub ich fragmenty. Tymczasem wiele pozycji tej części 
odnosi się do zamków, po których wszelki zabytkowy ślad zaginął już przed wie
kami. Zresztą omówienia zamków są nie tyle opisem, co raczej ich krótką historią. 
Fotografie są bardzo dobre z wyjątkiem kilku zupełnie nie udanych w rodzaju 
il. 151, która przez swą szarość i nieostrość odbiera całe piękno fasadzie zamku 
brzeskiego.

M ieczysław Zlat

J. M a c e k ,  O TŘÍDNÍM BOJI ZA FEUDALISMU (Československý časopis histo
rický, R. V, 1957, nr 2, s. 289—301).

Od czasu przeprowadzenia przez historyków radzieckich dyskusji o istocie i roli 
walki klasowej na wsi w epoce feudalizmu1 nie spotykamy właściwie w historio
grafii marksistowskiej tego typu oryginalnych prac teoretycznych. W marksistowskiej 
literaturze historycznej ograniczono się bowiem do mniej lub bardziej twórczego 
zastosowania wyników tej dyskusji do badań nad dziejami walki klasowej chłopów 
w poszczególnych krajach, głównie obozu socjalizmu, a najczęściej do mechanicznego 
streszczenia i powtarzania wywodów i twierdzeń uczonych radzieckich. Tak było 
m. in. w Polsce 1 2. W międzyczasie dzięki intensywnym badaniom archiwalnym zgro
madzono dużą ilość nowych faktów do problemu antyfeudalnych ruchów chłopskich 
pozwalających niejeden dotychczas przyjęty sąd uzupełnić, skorygować, podważyć, 
a czasami nawet wręcz odrzucić jako błędny. Mimo to prace teoretyczne nie poja
wiały się, aczkolwiek niekiedy wysuwano postulat przeprowadzenia tego rodzaju 
badań3. Dopiero niedawno tę poważną lukę w historiografii marksistowskiej wy
pełnił uczony czechosłowacki, J. Macek, publikując wyżej cytowany artykuł.

Wprawdzie Autor zastrzega się wyraźnie, że jego rozważania odnoszą się tylko 
do ruchów społecznych na terenie dzisiejszej Czechosłowacji, ale znaczenie jego 
artykułu wybiega poza granice tego kraju podobnie jak poprzednio dyskusja uczo
nych radzieckich. Polega ono — zresztą w myśl założeń samego Autora — nie tyle 
na rozstrzygnięciu zagadnień spornych, ile na zainicjowaniu dyskusji. Pokazało się 
to już na specjalnie zorganizowanym przez Instytut Historii ČsAV zebraniu dysku
syjnym, w czasie którego pod adresem Autora podniesiono szereg zarzutów4.

Na tym miejscu pragniemy dorzucić kilka uwag na temat walki klasowbj chłopów 
w okresie późnego feudalizmu, posługując się materiałem tak z terenu dzisiejszej 
Czechosłowacji, jak i faktami zaczerpniętymi z dziejów chłopów śląskich, łużyckich 
i polskich. Zdajemy sobie wprawdzie sprawę z tego, że stosunki społeczno-ekono
miczne w poszczególnych krajach nieraz mocno się między sobą różniły, ale też 
często posiadały sporo cech wspólnych. W naszym wypadku tych cech wspólnych

1 W pierwszym rzędzie wypowiedzi B. F. P o r s z n i e w a  w „Izwiestija AN SSR", 
Ser. Istorii i Filosofii, t. V, 1948, nr 6; t. VI, 1949, nr 6; t. VII, 1950, nr 3 i nr 5 oraz 
artykuł E. A. K o s m i n s  k i e g o ,  O zagadnieniu wałki klasow ej w epoce feuda
lizmu (Zeszyty Historyczne Nowych Dróg, 1951, z. 4, s. 30—51).

2 Por. np. S. S z c z o t k a ,  Z dziejów  chłopów  polskich, Warszawa 1951, s. 8—9. 
Literaturę czeską, słowacką i węgierską podaje J. Macek w cytowanym wyżej arty
kule, s. 290.

3 K. M a l e c z y ń s k i ,  Sprawa charakterystyki ogólnej i klasy fikacji walki k la 
sow ej chłopów przeciw ko uciskowi (Odrodzenie w Polsce, t. I, Historia, Warszawa 
1955, s. 223—224).

4 Diskuse o třídním boji za feudalismu  (ČČH, R. V, 1957, nr 2, s. 395—397).
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jest szczególnie dużo, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagą takie terytoria, jak Śląsk 
lub Łużyce, które przez znaczną część interesującego nas okresu wchodziły w skład 
krajów korony św. Wacława, a hrabstwo kłodzkie stanowiło nawet do 1741 r. inte
gralną część Królestwa Czeskiego. Stosunki panujące na wsi śląskiej, zwłaszcza 
kłodzkiej, oraz łużyckiej były bardziej zbliżone do stosunków na wsi czeskiej niż 
choćby te same na wsi słowackiej. Posługując się materiałami z dziejów chłopa 
w Rzeczypospolitej szlacheckiej, wybieraliśmy na ogół takie, które odnoszą- się do 
zjawisk występujących również na wsi czeskiej, morawskiej lub słowackiej, a zwłasz
cza tej ostatniej.

Najwięcej zastrzeżeń budzi podstawowa teza J. Macka, głosząca, że nasilenie 
walki klasowej na wsi jest ściśle związane ze zmianami ekonomicznymi, a zwłaszcza 
ze zmianami w formach renty feudalnej. I tak według niego ruch husycki w Cze
chach związany jest z rozpowszechnieniem się renty pieniężnej, wojna chłopska 
1680 r. — renty odrobkowej, powstanie 1775 r. wreszcie związane jest z upowszech
nieniem i zdobyciem przewagi przez rentę pieniężną. Z wywodami Autora w tym 
punkcie trudno jest się zgodzić. Nie można negować, że czynnik ekonomiczny w wal
ce klasowej w epoce feudalizmu odgrywał ogromną rolę, że najczęściej walka ta 
toczyła się wokół takiej czy innej formy renty feudalnej, jednakże trzeba z drugiej 
strony powiedzieć, iż zmianami ekonomicznymi, zmianami w formach renty feudalnej 
nie da się wytłumaczyć bezpośrednio wszystkich chłopskich ruchów społecznych 
w epoce feudalizmu, że nie sposób pominąć przy tym czynnika społecznego, poli
tycznego, religijnego itp. Nie można przecież odrzucać przeciwieństw społecznych 
jako czynnika wpływającego aktywnie na przebieg walk klasowych tylko dlatego, 
że w ostatecznej instancji są one wywołane przeciwieństwami ekonomicznymi. Po
dobnie ma się rzecz z czynnikiem politycznym i religijnym.

Gdybyśmy brali pod uwagę tylko zmiany ekonomiczne, to nie potrafilibyśmy 
wyjaśnić przyczyn wybuchu takiego choćby ruchu chłopskiego, jak wołoskie powsta
nia na Morawach w okresie wojny trzydziestoletniej5 *. Notabene Autor pomija wznie
sienie fali walk klasowych w Czechach w okresie wojny trzydziestoletniej chyba 
właśnie dlatego, że nie da się je j wyjaśnić zmianami ekonomicznymi. Trudno byłoby 
też zastosować to kryterium dla wyjaśnienia ogromnego natężenia zbiegostwa w Cze
chach fi, i nie tylko Czechach, bo także na Śląsku7, w Górnych Łużycach i innych 
krajach8 po wojnie trzydziestoletniej. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że prócz przy
czyn czysto ekonomicznych wielką rolę odegrały przy tym także przyczyny społeczne 
i religijne.

Podobnych przykładów dostarczają nam również dzieje walk iklasowych chłopów 
śląskich. Czyż zmianami w formach renty feudalnej można np. wyjaśnić przyczyny 
powstania tzw. związku chłopskiego w hrabstwie kłodzkim w początkach wojny trzy
dziestoletniej i współczesne im ruchy chłopskie w księstwie świdnicko-jaworskim?9

5 F. D o s t á l ,  Valašská povstání za třicetileté války  1641—1644, Praha 1956.
8 Por. Diskuse o třídním boji za ieudalismu, s. 396.
7 J. L e s z c z y ń s k i ,  Ludzie luźni i czeladź najemna na Śląsku w pierwszym  

dziesięcioleciu  po w ojnie trzydziestoletniej (Sobótka, 1956, nr 4, s. 535—542).
8 W. B o e 1 c k e, Zur Lage der Oberiąusitzer Bauern vom ausgehenden 16. bis 

zum ausgehenden 18. Jahrhundert (Letopis Instituta za Serbski Ludospyt, Ser. B, 1955, 
nr 2, s. 111— 113); J . N i c h t w e i s s ,  Das Bauernlegen in M ecklenburg, Berlin 1954, 
s. 60.

9 V o 1 k m e r, Die Glotzer Bauern im böhmisch-pfälzischen Kriege 1618—1623 
(Vierteljahrsschrift für Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz, R. I, 
1881/82, s. 123—144); G. C r o o n ,  Die landständische Verfassung von Schweidnitz—Ja- 
uer (Codex diplomaticus Silesiae, t. XXVII, Breslau 1912, s. 59^—61); G. P a l m,  A d a  
publica, t. II, Breslau 1872, s. 176 i 310.



Podobnie ma się rzecz z powstaniem chłopskim na tych terenach w latach 1679—1680 10 11. 
Przykładów na to jest znacznie więcej, gdyż w każdym niemal ruchu chłopskim 
można obserwować przeplatanie się różnych przyczyn, niekoniecznie tylko ekono
micznych, np. w powstaniu w dobrach jezuickich w Otyniu w 1673 r. 11 lub powsta
niu chłopów niemodlińskich w latach dwudziestych XViil w .12

Zresztą podział etapów walki klasowej chłopów według panującej formy renty 
feudalnej jest bardzo szeroki, a zatem i bezcelowy, nie oddaje charakterystycznych 
cech epoki. Jako przykład można tutaj podać powstanie chłopskie w 1775 r. W po
wstaniu tym różne grupy występowały z różnymi, nieraz całkiem różnymi żądaniami. 
Najczęściej co prawda powtarzało się żądanie zniesienia pańszczyzny, co jednak 
nie świadczy wcale o tym, żeby „pieniężne formy renty uzyskiwały znowu przewagę", 
gdyż w tym momencie wcale jeszcze tak nie by ło13. Nie wolno też chyba robić 
z powstania 1775 r. ciągu dalszego powstania 1680 r., ponieważ żądania chłopów 
w 1680 r. były poniekąd inne, a jeśli nawet pewne żądania się powtarzały, to jeszcze
0 niczym nie świadczy, gdyż wiele z nich znaleźć możemy także w powstaniach 
chłopskich XVI w.

Konkludując pragniemy stwierdzić, że walka klasowa chłopów w epoce feuda
lizmu jest odbiciem konkretnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, a nie tylko ekono
micznej, i że bardzo często wpływają na nią również jeszcze inne czynniki, zwłaszcza 
religijne i polityczne.

Pisząc o zmianach form renty feudalnej jako o głównej przyczynie walki klaso
wej chłopów, J. Macek pomija milczeniem drugą stronę tego zagadnienia, a miano
wicie wpływ walki klasowej chłopów na zmiany form renty feudalnej, na ich prze
kształcanie się i upowszechnianie. Tak np. rezultatem oporu chłopskiego wyrażają
cego się w zbiegostwie było rozpowszechnienie się i zwycięstwo renty pieniężnej 
w trzynastowiecznej Polsce. Oczywiście walka klasowa chłopów nie stanowiła przy 
tym jedynego czynnika, ale obok czynników postępu gospodarczego była najisto
tniejszym momentem, który spowodował przejście do renty pieniężnej14.

Pewne zastrzeżenia nasuwają się również przy czytaniu tej części artykułu J. 
Macka, w której omawia On formy walki klasowej chłopów. Zgodzić się można, że 
istnieje ich duża ilość, że można je  dzielić na indywidualne i zbiorowe, na ukryte
1 jawne. Często również dzieli się je  na czynne i bierne. Sporne są natomiast kry
teria oceny poszczególnych form walki klasowej. J . Macek klasyfikuje je według 
stopnia intensywności. Z tego powodu najwyżej stawia zbrojne powstania chłopskie. 
Pomija natomiast kryterium skuteczności poszczególnych form walki klasowej chło
pów; wzięcie go pod uwagę zmienia niemal całkowicie hierarchię ważności tych form. 
W polskiej historiografii na to kryterium zwrócono dość dawno uwagę15, a szerzej

10 C r o o n ,  op. cif.; S. M i c h a l k i e  wi c z ,  Kilka epizodów z dziejów  walk 
chłopskich na Śląsku w XVII i XVIII w. (Szkice z dziejów Śląska, t. I, Warszawa 
1953, s. 296—307).

11 H. H o f f m a n n ,  Die Jesuiten  in Deutsch—W aitenberg, Schweidnitz 1931, 
s. 40 nn.

12 J . G i e r o w s k i ,  S. M i c h a l k i e w i c z ,  W ystąpienia chłopów  w Niemodliń- 
skiem  w dwudziestych latach XVIII w ieku  (Studia i materiały z dziejów Śląska, t. I, 
Wrocław 1957, s. 45 nn.).

13 Por. O. J a n e č e k ,  Povstání nevolníků v českých zemích roku 1775, Praha 
1954; t e n ż e ,  Příspěvky k  dějinám třídních bojů v Cechach  (I, Acta Universitatis 
Carolinae 1955, Historica 6).

14 J. B a r d a c h ,  Rola w alki klasow ej w przemianie form renty feudalnej ... 
(Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich, t. I, Warszawa 1953, 
s. 431).

15 I. T. B a r a n o w s k i ,  Wieś i folwark, Warszawa 1914, s. 85.



zajął się nim ostatnio S. Rusiński16. Oceniając poszczególne formy walki klasowej 
z punktu widzenia ich skuteczności, stwierdzić należy, że otwarte, krwawe konflikty 
z dworem na ogół nie tylko nie przyspieszały upadku ustroju feudalnego, ale wręcz 
go umacniały, mobilizując feudałów do orężnego rozprawienia się z poddanymi; te 
zbrojne powstania po dłuższym lub krótszym okresie beznadziejnej walki kończyły 
się całkowitą klęską chłopów, ściągając na nich najokrutniejsze represje. Wielu 
chłopów, a przede wszystkim przywódcy chłopscy, przypłaciło powstanie życiem lub 
w najlepszym wypadku ciężkim więzieniem.

Zupełnie inaczej ma się rzecz, jeśli weźmiemy pod uwagę tzw. niższe formy 
walki klasowej. Należała do nich codzienna podjazdowa walka chłopów z dworem, 
polegająca na indywidualnym lub zbiorowym uchylaniu się od wypełniania powin
ności feudalnych lub niedbałym ich wykonywaniu, na sabotowaniu rozporządzeń 
pańskich przez wychodzenie do pracy we dworze z gorszym inwentarzem pociągo
wym i z gorszymi narzędziami, przez niestaranną orkę i siewy, i w ogóle niedbałą 
pracę przy wskazanych przez feudałów zajęciach. Do tych form walki należało rów
nież nieterminowe uiszczanie czynszów pieniężnych i w naturze, skracanie sobie 
przez chłopów pańszczyzny przez późne wychodzenie do pracy na gruntach dwor
skich i wczesne z niej odchodzenie. Wobec tego nieustannego sabotażu dwór był 
bezradny. Z drugiej strony to szkodzenie na każdym kroku feudałom było jednym 
z głównych czynników, które walnie przyczyniły się do załamania ustroju feudalnego. 
Nic więc dziwnego, że we wszystkich rozporządzeniach regulujących stosunek pod
danych do zwierzchności oraz w bardzo wielu wyrokach w sporach między chło
pami a feudałami niezmiennie powtarzają się przepisy nakazujące poddanym termi
nowe uiszczanie czynszów pieniężnych i naturalnych, dziesięciny i podatków, pilne 
i staranne wykonywanie pańszczyzny oraz wychodzenie do pracy na gruntach fol
warcznych z dobrym inwentarzem pociągowym i z dobrymi narzędziami. Wiele miej
sca tej kwestii poświęca się także w podręcznikach rolnictwa17.

Równie skutecznym instrumentem walki klasowej chłopów było zbiegostwo. Po
ciągało ono za sobą dezorganizację gospodarki pańskiej, narażało dwór na poważne 
straty finansowe. Bardzo często zbiegowie zabierali ze sobą inwentarz żywy, narzę
dzia, a nawet zapasy zboża, zostawiając gospodarstwo w stanie ruiny. Pozostawione 
często bez opieki gospodarstwo niszczało do reszty. Wynikiem zbiegostwa były 
liczne pustki, a co za tym idzie — zmniejszenie się dochodów feudałów, którzy 
tracili darmowe ręce do pracy i wszelkie świadczenia naturalne, i pieniężne na rzecz 
dworu. Obsadzanie pustek nowymi gospodarzami nie należało również do łatwych 
przedsięwzięć, bo nie zawsze znajdowano chętnych do ich objęcia. Jeśli nawet ktoś 
chętny się znalazł, pociągało to za sobą znaczne wydatki pieniężne. Kosztowne było 
też restytuowanie zbiegłych chłopów. Zbiegostwo kryło w sobie jeszcze inne nie
bezpieczeństwo dla klasy panującej. Było ono chorobą zaraźliwą, ucieczka jednego 
lub kilku poddanych z danej wsi względnie dominium skłaniała do udania się7 na 
tę drogę także innych. Zbiegostwo wreszcie zmuszało feudałów do zwiększania za- 18

18 S. R u s i ń s k i ,  Drogi rozw ojow e folwarku pańszczyźnianego (Przegląd Histo
ryczny, 1956, nr 4, s. 649—650). Por. też bardzo instruktywne uwagi na temat form 
walki klasowej chłopów w epoce późnego feudalizmu zawarte w pracy J. T o p o l 
s k i e g o ,  Położenie i w alka klasow a chłopów  w XVIII w. w dobrach arcybiskupstwa 
gnieźnieńskiego, Warszawa 1956, s. 207 i n.

17 Por. np. F. F r a n ć i ć, W ałka klasow a chłopów  czeskich w XVII wieku  (So
bótka, VIII, 1953, s. 174 nn.); E. P a l m,  Beiträge zur G eschichte des K lassenkam pfes 
des Oberlausitzer Landvolks zur Zeit des Spätfeudalismus (Letopis Instituta za Serbski 
Ludospyt, Ser. B, 1953, nr 1, s. 35). Na Śląsku podobnych ustaw wydawano bardzo 
wiele.



łcgi folwarcznej, do zatrudniania na folwarkach sił najemnych. Sprzyjało więc rozwo
jowi stosunków czynszowych na wsi, podważając i od tej strony ustrój oparty na 
pańszczyźnianej pracy chłopa 18.

W świetle tego, co powiedzieliśmy wyżej o zbiegostwie, trudno jest zgodzić się 
z J . Maćkiem, że stanowi ono bardzo prymitywną formę walki klasowej chłopstwa. 
Niewątpliwie słuszne jest twierdzenie J . Macka, że nie każdy przejaw łamania feu
dalnego prawa można uznać za przejaw walki klasowej. Tak chyba jest z przemytem 
soli, zboża i innych towarów, kradzieżą drzewa w lasach pańskich, wyławianiem ryb 
itp. Za przejawy walki klasowej można je uznać tylko w pewnych przypadkach, np. 
gdy w czasie sporu z dworem o prawo korzystania z lasów lub pastwisk dworskich 
chłopi wyrąbywali w nich drzewa na własny użytek i wypasali trawę.

Pewne uwagi krytyczne nasuwają się przy czytaniu tej części artykułu J. Macka, 
w której omawia On zbójnictwo jako jedną z form walki klasowej chłopów w epoce 
feudalizmu. Popełnia przy tym podobny błąd, jaki swojego czasu robili niektórzy 
historycy polscy zajmujący się zagadnieniem zbójnictwa na ziemiach polskich18 19. 
Traktuje mianowicie zbójnictwo jako całość o jednolitym charakterze, nie widząc, 
że obok elementów walki z krzywdą społeczną, z wyzyskiem i uciskiem ze strony 
feudałów występuje w nim także czynnik zwykłego bandytyzmu, przy czym tego 
ostatniego było niekiedy znacznie więcej niż elementu walki klasowej. Mówi o tym 
następujący przykład zaczerpnięty z polskiej części Beskidu Zachodniego. J. Bardach 
w recenzji pracy W. Ochmańskiego, Zbójnictwo góralskie, zwrócił uwagę, że na 
ogólną ilość 119 napadów zbójnickich zanotowanych w księgach miasta Żywca tylko 
19 skierowanych było przeciwko dworom i folwarkom, a 70 przeciwko bogatszym 
chłopom, 2 — Żydom, 21 — kupcom, rzemieślnikom i kramarzom, 31 — szałasom 
i 6 innym20. Uczony radziecki I. S. Miller, pisząc o zbójnictwie na Podhalu, stwier
dzał, że w nim „rozbój i walka chłopska często się przeplatały 21.

Powyższe przykłady wskazują wyraźnie na istnienie w zbójnictwie na terenie 
Polski obok akcentów antyfeudalnej walki elementów bandytyzmu. Można nawet 
zaryzykować twierdzenie, że bardzo często główny kierunek zbójnictwa nie zwracał 
się przeciwko feudałom, gdyż rozbój, stanowiący główną podstawę egzystencji zbój
ników, prowadził często do zwichnięcia linii walki klasowej. Dlatego też przy bada
niu zbójnictwa jako formy walki klasowej chłopów należy badać każdy wypadek 
z osobna, żeby stwierdzić, czy istotnie w danym wypadku mamy do czynienia z an- 
tyfeudalną walką, czy też ze zwykłym bandytyzmem22. Przypuszczać można, że 
zbójnictwo po czechosłowackiej stronie Karpat nie różniło się zbytnio od zbój
nictwa po stronie polskiej, tak że bliższa'jego analiza doprowadzi zapewne do mniej 
więcej podobnych wniosków, do jakich doszliśmy wyżej. Wskazują na to choćby 
dzieje Ondraszka i jego drużyny 23.

Mimo powyższych zastrzeżeń zbójnictwo miało jednak ogromne znaczenie dla 
antyfeudalnej walki chłopstwa, wpływając przez swoją aktywność na jego postawę, 
mobilizując je do walki z wyzyskiem i uciskiem feudalnym. Zbójnicy przecież nie 
zrywali kontaktów z rodzinami, z rodzinnymi wsiami i ich mieszkańcami. „Istotną

18 R u s i ń s k i ,  op. cif., s. 649—650.
19 W. O c h m a ń s k i ,  Zbójnictwo góralskie. Z dziejów  walki klasow ej wsi 

górskiej, Warszawa 1950; S. S z c z o t k a ,  W alka klasow a chłopa polskiego w XV 
i XVI w. (Odrodzenie w Polsce, t. I, Historia, s. 216),

29 „Przegląd Historyczny", t. XLI1I, 1952, z. 1, s. 155.
21 I. S. M i l l e r ,  Powstanie chłopskie na Podhalu w 1651 r. Ruch chłopski 

w W ielkopolsce w 1651 /., Warszawa 1952, s. 43.
22 J. B a r d a c h ,  Zbójnictwo a powstanie chłopskie. Rola suplik i skarg wno

szonych do sądów reierendarskich  (Odrodzenie w Polsce, t. I, Historia, s. 227).
23 Zbojnické dokumenty, wyd. L. B r o ż e k ,  Opava 1955.



rolę zbójnictwa należy upatrywać również w tym, że dawało ono podstawę pieśni, 
opowieściom i legendom o zbójnikach, w których znajdowały swój ideologiczny 
wyraz antyfeudalne, buntownicze nastroje mas chłopskich"24. Znaczenie zbójnictwa 
polegało wreszcie na tym, że gdy nie było możliwości prowadzenia bardziej otwartej 
formy walki z dworem, wówczas chłopi imali się zbójnictwa. Tak było np. na Mo
rawach po powstaniach wołoskich w czasie wojny trzydziestoletniej 25 oraz w tym 
samym czasie w ziemi wałbrzyskiej 26, tak też było na Podhalu w okresie poprze
dzającym wybuch powstania Kostki-Napierskiego 27 28,

Dyskusyjna jest także kwestia oceny suplik i skarg wnoszonych do pana lub do 
władz państwowych. J. Macek wyraźnie nie docenia znaczenia tej formy walki kla
sowej chłopów, uważając ją  za bardzo prymitywną i właściwie zmierzającą do ,,po
kojowego, polubownego" załatwienia sporu z dworem. W zorganizowanej nad jego 
artykułem dyskusji kwestia ta wywołała bodaj najwięcej uwag polemicznych, przy 
czym stanowiska dyskutantów nieraz diametralnie się od siebie różniły, jedni bowiem 
twierdzili, że suplik i skarg nie można uważać za wyraz walki klasowej, inni uwa
żali, że są one je j formą2a. Podobnie zresztą było także w historiografii polskiej 29. 
Wydaje się jednak, że nie można się zgodzić z negacją zanoszenia skarg i suplik 
jako formy walki klasowej chłopstwa. Chłopi bowiem w tej formie walki wykazują 
dużo inicjatywy, wiele uporu i wytrwałości, wyzyskując maksymalnie te minimalne 
możliwości walki legalnej w ramach ustroju feudalnego. Samo redagowanie skarg 
i suplik, ich zanoszenie do pana lub władcy aktywizowało chłopów, pomagało im 
w uświadomieniu sobie doznawanych ze strony dworu krzywd, wyzysku i ucisku. 
Prowadziło także do prób zorganizowania się chłopów z danej wsi lub nawet całego 
dominium, gdyż poprzedzone na ogół było szeregiem „potajemnych zmów, schadzek 
i knowań".

Nie można jednak zapominać, że te możliwości walki legalnej, jakie w większym 
lub mniejszym stopniu stwarzał chłopom ustrój feudalny, stanowiły niejako katali
zator rewolucyjnych nastrojów chłopskich, w niej bowiem masy chłopskie bardzo 
często wyładowywały swoją energię rewolucyjną, swoją wolę walki. Charaktery
styczne jest, że próby zamknięcia chłopom tej możliwości walki prowadziły niekiedy 
do zbrojnych konfliktów z feudałami. Tak było np. w wypadku powstania chłopskiego 
w księstwie świdnicko-jaworskim w 1680 r., do czego stany tego księstwa otwarcie 
się przyznawały30. Nie inaczej było także w Górnych Łużycach w latach pięćdzie
siątych XVII w .31

W artykule J . Macka pominięte zostało ważne dla określenia istoty i roli walki 
klasowej chłopów w epoce feudalizmu zagadnienie, a mianowicie kwestia aktywności 
poszczególnych warstw i grup ludności wiejskiej w walce z dworem i kierownictwa 
w powstaniach chłopskich. Rozwarstwienie wsi w okresie późnego feudalizmu jest 
chyba widoczne i należy się zastanowić, które warstwy ludności najczęściej wy

24 J. B a r d a c h ,  recenzja z cytowanej pracy W. Ochmańskiego, s. 156.
25 Por. głos w dyskusji nad artykułem J. Macka — M. Myški, Diskuse..., s. 396.
26 S. M i c h a l k i e w i c z ,  W alki klasow e ziemi w ałbrzyskiej, Wałbrzych 1956, 

s. 14.
27 M i l l e r ,  op. cit., s. 39 nn.
28 Por. Diskuse..., s. 395—396.
29 Z historyków polskich S. Szczotka nie uważał wnoszenia suplik i skarg za 

formę walki klasowej, twierdząc, że „ta forma walki chłopów świadczyła jedynie 
o oporze i wytrwałości poddanych, o ich wierze w sprawiedliwość i miłosierdzie do
brego monarchy", op. cit., s. 213.

3U C r o o n ,  op. cit., s. 61.
31 Landtag Oculi 1660. Propositio i Schluss, 4, WAP Wrocław, Archiwum Miasta 
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stępowały przeciwko feudałom, które najaktywniej uczestniczyły w walce z nimi 
i które tą walką kierowały. Kwestia ta nie jest dotychczas w polskiej nauce histo
rycznej dokładniej opracowana. Podobnie zresztą jest w Czechach. Na Śląsku np. 
do walki z dworem powstawali przede wszystkim pańszczyźniani kmiecie oraz za
grodnicy. Wśród powstańców spotykamy również często młynarzy, karczmarzy i rze
mieślników wiejskich. \l) wiele mniejszą aktywność wykazywała natomiast biedota 
wiejska, chałupnicy i komornicy. Wyjątek stanowią powstania tkaczy, wystąpienia 
chłopskie przeciwko kontrreformacji oraz zbiegostwo, w których odgrywała ona 
pierwsze skrzypce. Na czele antyfeudalnych ruchów chłopskich na tym terenie sta
wali też przeważnie zamożniejsi przedstawiciele wsi, kmiecie, młynarze, karczmarze 
i sołtysi. Wyjątki się zdarzały, ale były one stosunkowo rzadkie. Jednym z nich 
był np. parobek owczarski Antoni — jeden z najwybitniejszych przywódców ruchu 
anabaptyjskiego na Śląsku w latach osiemdziesiątych XVI w .32

Podobne zjawisko jak na Śląsku obserwować również możemy w Górnych Łu- 
życach, aczkolwiek trzeba przyznać, że tam aktywność biedoty wiejskiej była nieco 
większa.

Nie wyjaśnione pozostaje stanowisko „wolnych" kmieci w powstaniach chłop
skich, np. Antoniego Nývlta w 1775 r. W okresie późnego feudalizmu w ogóle trudno 
jest określić ich sytuację społeczną. Z jednej strony bowiem należą oni do klasy 
chłopskiej, wśród której stanowią warstwę specjalnie uprzywilejowaną, z drugiej 
jednak są panami — chciałoby się rzec — feudalnymi w stosunku do swoich pod
danych. Bardzo często bowiem posiadali oni swoich chałupników, zagrodników, a na
wet niekiedy niektórzy kmiecie odrabiali na ich rzecz pańszczyznę33. Czy walkę 
między nimi a ich poddanymi mamy prawo nazywać walką klasową? A jeśli nie — to 
czym ona właściwie była? Przypomina się tutaj mimo woli analogia między tym 
konfliktem a konfliktem między miastem-feudałem a jego poddanymi.

Autor nie rozpatruje również walki w łonie wsi feudalnej w epoce późnego 
feudalizmu. ,Nie ulega wątpliwości, że wieś ta rozdarta jest często sprzecznościami, 
które notabene niekiedy są wyzyskiwane przez dwór w walce z „buntowniczymi" 
poddanymi. Te walki wewnątrz feudalnej wsi przypominają mocno walkę dołów 
miejskich z patrycjatem.

Równie skomplikowana jest kwestia walki klasowej w miastach i miasteczkach. 
Toczyła się ona zapewne w trzech płaszczyznach: walki wewnętrzne w miastach, 
walki miast z feudałami i wreszcie walka miast-feudałów z ich poddanymi. Zdarzały 
się przecież wypadki, że nawet miasta prywatne posiadały własne wsie, których 
mieszkańcy prowadzili z nimi nieraz ostrą walkę. Jako przykład można podać mia
steczko Lubliniec na Górnym Śląsku, na przełomie XVI i XVII w., które było wła
snością Kochtickich i posiadało własną wieś Steblów34. Sprawa ta jest szczególnie 
skomplikowana i wymaga jeszcze dokładnego opracowania i intensywnych badań.

Pomijając szereg drobnych nieścisłości i przeoczeń, które zakradły się do arty
kułu J. Macka, jak np. pominięcie przy omawianiu dotychczasowego dorobku uczo
nych czechosłowackich na odcinku teoretycznych prac na temat walki klasowej 
chłopów artykułu J. Polišenskiego O úloze lidových hnuti na východní M oravě

32 J . L e s z c z y ń s k i ,  W alka klasow a chłopów  śląskich w latach 1576—1764, 
rozdział z przygotowywanej do druku Historii Śląska.

33 Por. np. Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z 1566 i 1567 r., wyd. 
R. H e c k  i J.  L e s z c z y ń s k i ,  Wrocław 1956; A. B 1 a s c h k a, Die Grafschaft 
Glatz nach dem Dreissigjährigen Kriege (Jahrbuch des Vereins für Geschichte der 
Deutschen in Böhmen, R. I, 1926, s. 43—146).

34 L. M u s i o ł ,  Dzieje parafii lublinieckiej, maszynopis złożony w Archiwum pa
rafii rzymskokatolickiej w Lublińcu,



v období pozdního feudalismu (Český lid, 1952), stwierdzić pragniemy, że niewątpli
wie spełni on swoje zadanie, wywołując ożywioną dyskusję nad teoretyczną i meto
dologiczną stroną zagadnienia walki klasowej w mieście i na wsi w epoce feudalizmu. 
Dyskusja ta wykroczy na pewno poza granice Czechosłowacji. Artykuł ten stanowi 
też wyraźny postęp w dotychczasowych badaniach nad tym tak interesującym i waż
nym odcinkiem naszej wiedzy historycznej.

Józ e f Leszczyński

M. S z y r o c k i  i Z. Ż y g u l s k i ,  SILESIACA. WYBÓR Z DZIEŁ PISARZY 
SLĄSKO-NIEMIECKICH XVII W. W TEKSTACH ORYGINALNYCH I POLSKICH 
PRZEKŁAD ANI ACH, PWN, Warszawa 1957, s. 232.

Badaniom nad piśmiennictwem niemieckim na Śląsku w XVII w. poświęcono u nas 
od zakończenia ostatniej wojny, od powrotu ziem śląskich do Polski, sporo uwagi. 
Germaniści polscy w swych rozprawach i artykułach stawiali często w centrum za
gadnienia sprawę oddziaływania kultury polskiej, zwłaszcza literatury, na twórczość 
pisarzy śląsko-niemieckich tego okresu. Spośród prac z tej dziedziny wymienić na
leży publikacje Cieśli, Ogrodzińskiego, Pipreka, Anny Wróbel oraz szereg rozpraw 
Autorów Silesiaców. Niniejsza antologia jest w tym zestawieniu pozycją tym cen
niejszą, że informuje czytelnika w sposób bezpośredni o żywych związkach Śląska 
z Polską na przestrzeni w. XVII, odsyłając go wprost do źródeł, do dzieł pisarzy 
niemieckich.

Autorzy antologii zebrali i opracowali bogaty i różnorodny materiał dowodzący 
niezbicie silnego promieniowania kultury polskiej na piśmiennictwo niemieckie na 
Śląsku. Znajdujemy tu wiersze pochwalne, pisane na cześć królów i wybitniejszych 
osobistości z Polski, przekłady pieśni, psalmów i fraszek Kochanowskiego; wyjątki 
z kronik dotyczących dziejów Polski, dłuższe fragmenty udramatyzowanego podania 
o Piaście i Popielu; epigramaty, listy, wiersze okolicznościowe oraz wyjątki z po
wieści; teksty niemieckie i łacińskie, a także wiersze poetów niemieckich pisane w ję 
zyku polskim. W sumie tom zawiera wybór tekstów 21 pisarzy — od Opitza do 
J. Chr. Giinthera — oraz fragmenty dwóch utworów anonimowych, obejmuje więc 
stuletni okres literatury niemieckiej na Śląsku, od pierwszych dziesięcioleci XVII w. 
do początków XVIII w. Obok materiałów odnoszących się bezpośrednio do spraw 

polskich zamieszczono również pewną ilość tekstów mówiących o stosunkach spo
łecznych na Śląsku.

Wybór tekstów został poprzedzony obszernym wstępem, napisanym żywo i przy
stępnie, w którym Autorzy informują dokładnie i ze świetną znajomością przedmiotu
0 piśmiennictwie niemieckim na terenie Śląska. Wstęp został pomyślany jako wpro
wadzenie do cytowanych w antologii dzieł; daje jednak nie tylko sylwetki poszcze
gólnych pisarzy z wnikliwą analizą ich twórczości i oceną znaczenia rozwoju lite
ratury niemieckiej, nie tylko naświetla sprawę oddziaływania poetów polskich na 
śląsko-niemieckich, ale ponadto daje ogólny pogląd na piśmiennictwo niemieckie 
Śląska XVII w. Autorzy ukazują na tle skomplikowanych stosunków społecznych, 
politycznych i kulturalnych, jak tworzyła się i rozwijała — właśnie na terenie 
Śląska — narodowa literatura niemiecka, podkreślając przy tym, że „podstaw naro
dowej literatury niemieckiej nie stworzono na gruncie szowinistycznych tendencji"
1 że „przedstawiciele postępowych nurtów kultury niemieckiej potrafili wznieść się 
ponad antagonizmy narodowościowe, podsycane przez klasy panujące i posiadające". 
Główną uwagę zwrócono oczywiście na więzy narodowościowe, ekonomiczne, kultu
ralne i wyznaniowe, łączące w tym czasie Śląsk z Polską, i wykazano, że pisarze


