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Powstanie z 1775 r. należy do najsilniejszych wystąpień chłopskich, ja
kie miały miejsce na ziemiach czeskich po wc\jnach husyckich. Współcześni 
już widzieli „une epidemie, qui a commence par Pugatschew en Russie, 
a passe de la en Ameriąue, dans les colonies, est revenue sur ses pas et 
a souleve les paysans en Roheme, d’ou elle s’est transportee enfin en 
F ran ce"1. Abstrahując od słuszności tej oceny, można przecież stwierdzić, że 
stanowiło ono ważny etap na drodze zarówno kształtowania się stosunków 
kapitalistycznych, jak i formowania się czeskiego 'narodu burżuazyjnego. Po
wstanie z 1775 r. zamyka okres triumfu reakcji feudalnej po Białej Górze. 
W ciężkiej walce z uciskiem szlacheckim wykuwały się podstawy odrodzenia 
gospodarczego i narodowego, które było możliwe jedynie w oparciu i poprzez 
lud czeski.

Historiografia burżuazyjna nie podjęła poważniejszych badań nad dzie
jami tego powstania (podobnie jak i wielu innych) starając się - umniejszyć 
(jego znaczenie i wypaczyć jego istotny sens. W końcu ubiegłego wieku zajął 
się ruchem z 1775 r. • J. Svatek, Mimo zebrania bogatego materiału źródło
wego wobec szeregu nieścisłości i zbyt swobodnej interpretacji prace jego 
nie przedstawiają dziś poważniejszej wartości. Późniejsi historycy burżuazyj- 
ni ograniczyli się do drobnych na ogół, przyczynkarskich uzupełnień prac 
Svatka. Trzeba natomiast podkreślić, że znacznie pełniejszy obraz znalazło 
powlstanie 1775 r. w dziełach artystów — pisarza A. Jiraska i malarza 
A. Aleśa, którzy docenili jego rewolucyjne znaczenie.

Dopiero z chwilą oparcia się o metodologię miarksistowską nauka histo
ryczna w Czechosłowacji rozpoczęła poważniejsze badania nad dziejami wy
stąpień chłopskich w 1775 r. w powiązaniu zresztą z całością walki klasowej 
na wsi czeskiej w dobie feudalizmu. Jako ostatnie ważne ogniwo w anty- 
feudalnych wystąpieniach chłopskich traktował je np. J. Koci w swym za
rysie dziejów walk klasowych w XVII i XVIII w. 2. Warto w tym miejscu
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wspomnieć, że ruchami chłopskimi w Czechach w drugiej połowie XVIII w. 
zainteresowali się także polscy. historycy. Wiele uwagi poświęcił im w związ
ku z problemem genezy terezjańskich i józefińskich reform agrarnych 
M. Francie 3.

Nowe spojrzenie na powstanie 1775 r. nie było przecież możliwe bez re
wizji dotychczasowej podstawy źródłowej i wprowadzenia nowego materiału. 
Przełomową rolę pod tym względem odegrały recenzowane prace V. Husy 
i O. Janaćka, które poważnie posunęły naprzód wiedzę o tym ruchu chłop
skim.

Praca Janacka jest próbą monograficznego ujęcia dziejów całego powsta
nia. Natomiast artykuł Husy ma raczej charakter problemowy i stanowi 
w pewnym stopniu uzupełnienie monografii Janaćka. Trzeba podkreślić, że 
z niewątpliwą szkodą dla swej pracy Janaćek nie wykorzystał artykułu Husy. 
Wynika to zapewne z faktu/ że monografia Janaćka była początkowo druko
wana w formie artykułów w „Sbomiku Historie a Vojenstvi“ równocześnie 
z artykułem Husy.

Janaćek nadał swej pracy częściowo charakter popularny — nie umniej
szyło to zresztą jej wartości naukowejj, jakkolwiek można by mieć pewien 
żal do Autora, że tak skąpo stosował przypisy. A przecież dał on nie tylko 
nową interpretację przebiegu powstania, ale i obfity nowy materiał źródłowy 
(czerpany z centralnych archiwów austriackich) rzucający szczególnie cie
kawe światło na stosunek góry feudalnej do powstania. Niemniej jednak od 
wyczerpania podstaw źródłowych Janaćek jest jeszcze daleki. Jeśli chodzi 
o materiały archiwalne, to nie jest to zadanie, któremu mogłaby podołać jed
nostka; dla zbadania licznych archiwów prowincjonalnych czy podwor
skich konieczna jest praca zespołowa. Jak wskazuje na konkretnych przy
kładach Husa, celowe byłoby sięgnięcie do najbardziej różnorodnych kate
gorii źródeł: przytaczane przez niego pieśni i proroctwa ludowe, stanowiące 
nieocenione źródła do poznania ideologii ruchu, świadczą, że zdobycie sobie 
pełnego obrazu ruchów chłopskich możliwe jest tylko w oparciu o jak naj
bardziej wszechstronny materiał źródłowy. Foważniejszą pretensję można by 
mieć natomiast do Janaćka o niewykorzystnie w pełni materiału drukowa
nego. Tak np. charakteryzując politykę pruską w stosunku do powstania 
Autor opiera się wyłącznie na materiałach z archiwów austriackich, jakkol
wiek w Politische Correspondenz Friedricha des Grossen znalazłby materiał 
pozwalający na uściślenie i uzupełnienie jego stwierdzeń. Na jego podstawie 
można stwierdzić, że np. pierwsza reakcja Fryderyka II na wiadomość o wy
buchu powstania chłopskiego przejawiła się w obawie przed rozszerzeniem się 
tego ruchu na tereny Śląska podminowane nieustannym od lat sześćdziesiątych 
wrzeniem chłopskim. Początkowo był on nawet skłonny współdziałać z Au
striakami" w zwalczaniu powstańców. Dopiero po uzyskaniu dokładniejszych 
informacji o przebiegu mchu Fryderyk wszczął starania o zwerbowanie wśród 
powstańców kolonistów na Śląsk. Jest rzeczą znamienną, że pierwszą falę 
ruchu uważał Fryderyk za „feu de paille“, natomiast wystąpienia letnie zro

3 M. F r a n c i e ,  Geneza terezjańskich i józefińskich reform agrarnych 
w Czechach i Morawach (Przegląd Zachodni, 1954,, nr'. 5—6).



biły na nim silniejsze wrażenie, tak że udał się nawet do Nysy i Kłodzka dla 
zorientowania się w sytuacji w Czechach4.

Janaćek podzielił swą monografię na dwie zasadnicze części. W pierwszej 
omówił przyczyny powstania, w drugiej jego przebieg i skutki. Autor widzi 
w powstaniu jedno ze zjawisk typowych dla okresu akumulacji pierwotnej, 
którą dostrzega m. in, w zjawisku masowej proletaryzacji chłopstwa pozba
wionego ziemi i zamienianego w najemników w związku z koncentracją 
produkcji zboża na folwarkach szlacheckich. Zubożały chłop poddawany był 
wzrastającemu wyzyskowi pańszczyźnianemu. Do tego dochodziły dotkliwe 
ciężary podatkowe na rzecz państwa austriackiego, które w Czechach przy
brały specjalnie wielkie rozmiary. Na tym podłożu rodziło się niezadowo
lenie z istniejących stosunków, które po latach głodu (1770—1772) z łatwością 
przerodziło się w otwarte powstanie przeciwko uciskowi feudalnemu.

Głównym ośrodkiem powstania stały się tereny graniczące ze Śląskiem: 
okręg podkarkonoski i podorlicki, posiadające bogatą tradycję walk klaso
wych. Powstańcy zamierzali przy pomocy chłopów z całych Czech opanować 
Pragę i stamtąd podyktować feudałom swe warunki: likwidację pańszczyzny 
i zniesienie poddaństwa osobistego. Powstańcy nie znaleźli jednak dostatecz
nego poparcia ze strony mieszczaństwa, którego górne warstwy były podpo
rządkowane feudałom i same korzystały z pracy pańszczyźnianej chłopów — 
bardzo ciekawe pod tym względem dane tyczące miasta Trutnova przytacza 
Autor. Toteż mimo próby stworzenia jednolitej władzy i organizacji powstań
czej (gubemium chłopskie) przeważyła żywiołowość wystąpień i brak koor
dynacji, zabrakło również należytego uzbrojenia. Ujemnie zaciążyła także 
wiara w „dobrego" cesarza, którym miał być Józef II. Ostatecznie powstanie 
wybuchło przedwcześnie ograniczając się w pierwszym etapie do północno- 
wschodnich części Czech. Mimo początkowych sukcesów powstańców prze
moc militarna państwa feudalnego (przeciw powstańcom skoncentrowano 
40 000 wojska) przeważyła. Oddziały chłopskie uległy rozbiciu, przywódców 
ujęto, część z nich stracono, pozostałych skatowano. Załamanie się powsta
nia w początkach kwietnia 1775 r. nie oznaczało jednak końca walk w Cze
chach. Na tle oporu chłopów przeciw pańszczyżnie doszło w ciągu następnych 
miesięcy do dalszych wystąpień i walk z wojskiem (niejednokrotnie bardzo 
krwawych) na terenie całych niemal Czech i Moraw. Wobec groźby wybu
chu powszechnego powstania rząd wiedeński zdecydował się na częściowe 
ustępstwa. Specjalny patent z sierpnia 1775 r. ograniczył wymiar pańszczyz
ny. Połowiczne postanowienie nie uspokoiło jednak wrzenia na wsi, pod 
którego naciskiem rząd wiedeński musiał podjąć dalsze reformy zainauguro
wane znacznym rozluźnieniem poddaństwa osobistego w 1781 r. W ten spo
sób rozbita została jedna z zasadniczych zapór tamujących rozwój kapitaliz
mu w Czechach.

Z uwagi na niewyczerpanie materiału źródłowego szereg tez autora ma 
.leszcze charakter hipotetyczny i może budzić pewne wątpliwości. Nasuwają 
się one zwłaszcza w odniesieniu do pierwszej części, w której rozkład gospo
darki folwarczno-pańszczyźnianej i rozwój stosunków kapitalistycznych

4 iPolitische Correspondenz Friedrichs des Grossen, t. XXXV I, s. 434, 
436, 441; t. XXXV II, s. 151, 155.



w Czechach przedstawiony został na podstawie fragmentarycznego materiału. 
Np. rozwój przemysłu Autor omawia wyłącznie na podstawie danych odno
szących się do manufaktur tekstylnych. Niedostatecznie także rozpracowane 
są przemiany w stosunkach wiejskich, iszczególnie jeśli chodzi o technikę 
i produkcję rolną oraz o formy renty feudalnej. Brak zwłaszcza wnikliwsze
go spojrzenia na przenikanie renty pieniężnej, która była najwyższą for
mą renty feudalnej i która w znacznym stopniu warunkowała rozwój rynku 
wewnętrznego. To zagadnienie porusza Autor dopiero w rozdziałach końco
wych w związku z wprowadzanych przez F. Raaba oczynszowaniem w do
brach pojezuickich. Janaćek wskazuje na poważny wpływ, jaki wywarły te 
reformy na rozszerzanie się powstania w lecie 1775 r. Trzeba by zbadać ozy 
w Czechach podobnie jak w ówczesnej' Polsce nie istniały wśród chłopów 
tendencje w kierunku przechodzenia na czynsze. Bez analizy tego zagadnie
nia trudna jest zarówno dyskusja o stopniu zaawansowania stosunków kapi
talistycznych w Czechach w dobie powstania 1775 r., jak i ocena zasadniczych 
celów powstania. Dyskusyjne wydaje się także twierdzenie o wzmożonym 
tempie akumulacji pierwotnej w Czechach po wojnie trzydziestoletniej. Sam 
fakt pauperyzacji chłopstwa, rugowania go z ziemi, zamieniania w przymu
sowych najemników zobowiązanych do pańszczyzny w formie np. najmu 
przymusowego nie oznacza jeszcze przenikania stosunków kapitalistycznych. 
Bardzo też ostrożnie trzeba mówić, jeśli się nie przeprowadza równocześnie 
analizy renty feudalnej, o rozwarstwieniu, o dyferencjacji wśród chłopstwa. 
Silniejszego udokumentowania wymagałoby także twierdzenie Janaćka o dru
gorzędnej roli bogatego chłopstwa w powstaniu. Przytaczane przez Janaćka 
dane odnoszące się do przywódców ruchu — z jednym poważniejszym wy
jątkiem Adama Koliska z Havlovic — świadczyłyby o czymś przeciwnym. 
Wydaje się zresztą, że proces rozwarstwienia nie posunął się w Czechach 
wtedy jeszcze tak daleko, jak to sugeruje Autor, toteż pewna solidarność 
w wystąpieniach chłopskich ze strony wszystkich warstw walczących z uci
skiem feudalnym jest zrozumiała.

Pewne wątpliwości nasuwają się także przy ocenie stosunku feudałów 
do powstania. Autor słusznie wykazuje rozbieżności wśród obozu feudalnego, 
dostrzega w nim skrzydło reformatorskie i konserwatywne. Niestety, ogra
nicza te spostrzeżenia głównie do dworu i rządu wiedeńskiego, natomiast 
szlachta w Czechach przedstawiona jest jako warstwa całkowicie i wyłącznie 
konserwatywna. Tymczasem w pracy spotykamy fakty świadczące o tym, że 
niektórzy przedstawiciele obozu feudalnego w Czechach zdawali sobie sprawę 
z kryzysu gospodarki folwarczno-pańszczyżnianej i współuczestniczyli w roz
woju nowych form gospodarki, np. zakładając manufaktury. Wydobycie tego 
rozłamu wewnętrznego w łonie samych feudałów w Czechach, rozłamu świad
czącego o zarysowującym się „kryzysie gór“ umożliwiłoby pełniejsze przed
stawienie znaczenia powstania i ułatwiłoby zrozumienie genezy późniejszych 
reform. Zresztą partie poświęcone omówieniu polityki dworu wiedeńskiego 
należą do najwartościowszych części pracy Janaćka.

Większość z wysuniętych poprzednio zastrzeżeń to raczej postulaty ba
dawcze wymagające żmudnych i szerokich kwerend źródłowych. Niewątpli
wą zasługą artykułu Husy i monografii Janaćka jest powiązanie powstania 
z 1775 r. z narastaniem stosunków kapitalistycznych w łonie feudalizmu



•w Czechach i wykazanie dominującej roli mas ludowych w rozwoju Czech 
w dobie formowania się układu kapitalistycznego. Toteż omawiane prace 
nie tylko posżerzają znacznie dotychczasową wiedzę o ruchach chłopskich 
w Czechach w XVIII w., ale stanowią również cenny materiał porównawczy 
dla wszystkich historyków bEĆaających walki klasowe na wsi w dobie feu- 
dalizmu.

Józef Gierowski

E. K l e i n ,  DER BAUERNAUFSTAND IN SCHLESIEN IM FEBRUAR  
1811 (Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft, 1955, z. 1, s. 29—45).

Problem powstania chłopskiego ha Śląsku w r. 1811 zainteresował bur- 
żuazyjną naukę niemiecką jeszcze przed pierwszą wojną światową h Następnie 
zajęli się nim J. Ziekursh 1 2 i V. Loewe 3. Na tym opierała się nasza dotychcza
sowa wiedza o wspomnianych wypadkach; powojenne opracowania margine
sowo tylko zahaczały o rok 1811 i w zasadzie nie wniosły nic nowego do oma
wianego zagadnienia4. Z tym większym więc uznaniem należy powitać uka
zanie się artykułu E. Kleina. Posiada on duże znaczenie nie tylko dlatego, że 
został napisany przez historyka marksistę, a więc z innych pozycji metodolo
gicznych, ale również dlatego, że zawiera wiele nowego, dotychczas nie znanego 
materiału faktograficznego i rozszerza przez to naszą wiedzę o wydarzeniach 
1811 roku. Artykuł Kleina jest przykładem jak potrzebną, konieczną wprost 
jest współpraca historyków polskich i niemieckich. Polegać ona musi jednak 
nie tylko na wymianie materiałów, ale i na jak najżywszej1 dyskusji i wymia
nie poglądów. W jej ramach zamieszczamy poniżej kilka uwag krytycznych.

Otóż źle się niewątpliwie stało, że Autor zasugerowany materiałem ar
chiwalnym niedostatecznie wykorzystuje dotychczasową niemiecką literaturę 
burżuazyjną. Uderza zwłaszcza pominięcie cytowanych przez Ziekurscha wspo
mnień feldmarszałka v. Boyena i danych z pracy F. Idzikowskiego 5, ktÓFe po
siadają duże znaczenie dla zrozumienia istoty wspomnianego powstania chłop

1 F. I d z i k o w s k i ,  Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft 
Rybnik in Oberschlesien, Wrocław 1861. W. E r l e r ,  Schlesien und seine 
Volksstimmung in den Jahren der inneren Wiedergeburt Preusscns 1807—1813, 
Lipsk 1911.

2 J. Z i e k u r s c h ,  Hundert Jahre schlesischen Agrargeschichte vom 
Huberthusburger Frieden bis zum Abschluss der Bauernbefreiung, wyd. 2, 
Wrocław 1927.

3 V. L o e w e ,  Oberschlesien und die preussische Staat, Wrocław 1930. 
W. L o e w e ,  Die Agrarrevolte in Oberschlesien 1811 (Oberschlesisches Jahr- 
buch fur Heimatsgeschichte und Volkskunde, t. III, 1926, s. 27—33).

4 Więcej uwagi temu zagadnieniu poświęca jedynie O. S. Popiołek. Nie
stety, ograniczają się one zarówno w pierwszym, jak i drugim wydaniu pracy 
do samego opisu przebiegu powstania. O. S. P o p i o ł e k ,  Bunty chłopskie 
na górnym Śląsku do 1811 roku, wyd. 1, Warszawa 1954, s. 75—76, i wyd. 2, 
Warszawa 1955, s. 77^-78.

5 Por. J. Z i e l k u r s c h ,  op. cit., s. 316—317; por. także H. von B o y e n, 
Denkwiirdigkeiten und Erinnerungen 1771—1813, t. II, s. 21—23, oraz F. I d z i 
k o w s k i ,  Geschichte der Stadt und ehemaligen Herrschaft Rybnik in Ober
schlesien, Wrocław 1861, s. 161 i n.


