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Ostatnie dziesięciolecie XV i pierwsze dwa-trzy dziesięciolecia XVI w. 
mają niewątpliwie szczególne znaczenie w historii czeskiej. Na pierwszy 
rzut oka z ram tego okresu historycznego wysuwają się na czoło pewne 
ujemne zjawiska: słabość i zniewieściałość obydwu ówczesnych przed
stawicieli państwa czeskiego, Władysława II i Ludwika II Jagiellonów, 
brak z ich strony autorytetu monarszego, upadek władzy centralnej, cięż
ka sytuacja finansowa, nadmierny wzrost władzy i m ajątku klasy feudal
nej, która opanowała ziemie czeskie i wśród zażartych walk czy to spy
chała coraz bardziej do tyłu stan mieszczański pozbawiony swoich repre
zentantów w czeskiej władzy stanowej, czy to zwiększała zależność pod- 
dańczą i powinności pańszczyźniane klasy chłopskiej. Trzeba również 
określić jako fatalną i tragiczną politykę obu członków czeskiej linii d y 
nastii jagiellońskiej, która przygotowała Habsburgom drogę do ziem czes
kich i prowadziła do rezygnacji z owoców dotychczasowej pomyślnej 
czeskiej i polskiej polityki w Europie środkowej. Jednakże z drugiej stro
ny właśnie w tym okresie wystąpiły również inne objawy. Spośród nich 
należy wymienić stale przybierający na sile proces jednoczenia poszcze
gólnych ziem czeskich, ściślejsze połączenie Śląska i Moraw (które od 
r. 1479 były oderwane od Czech właściwych) z pozostałymi częściami Ko
rony Czeskiej. Państwo czeskie po r. 1490 miało ponownie wystąpić jako 
bardziej trwała całość polityczna. Partykularyzm  i antagonizm poszcze
gólnych jego części osłabł i utrwaliło się społeczeństwo złączone intere
sami ogólnonarodowymi.

Jako nowe zjawisko trzeba także podkreślić nowy wzrost intensyw
ności feudalnej gospodarki rolnej, dzięki czemu przy końcu XV i z po
czątkiem XVI w. uległ istotnej zmianie, a nawet poprawie, gospodarczy



wygląd naszego kraju. Dobra monarsze (królewskie) wówczas coraz bar
dziej u nas upadały i zanikały, chociaż w pewnych okręgach czeskich 
dotyczyło to również majątków dawniej bogatych klasztorów. W to 
miejsce rozrastały się do wielkich rozmiarów nowe dobra świeckiej klasy 
feudalnej, które charakteryzowała gospodarka początkowo bardziej oparta 
na cźynszu, a stopniowo także folwarczna — skoncentrowanie pracy rol
niczej w nowych folwarkach, stosowanie nowej techniki produkcyjnej, 
wzrastająca produkcja zboża, hodowla ryb, hodowla owiec i silnie roz
winięty przemysł gospodarczy, który miał na celu produkcję wytworów 
rolniczych (browarnictwo). Nowa, intensywna działalność gospodarcza kie
rowała właścicieli wielkich majątków (niegdyś drobnych rycerzy, którzy 
przekształcili się w producentów rolnych) także na drogi handlu i gór
nictwa. Zaczęły powstawać zasługujące na uwagę stowarzyszenia przed
siębiorców, składające się z członków klasy feudalnej i z mieszczan, 
które starały się przy zastosowaniu nowych metod wyzyskać bogactwo 
gór i znajdujące się tam kopalnie złota, srebra i rudy żelaznej.

Rozwój ten naturalnie nie mógł odbywać się bez uszczerbku dla 
klasy chłopskiej, bez zwiększenia pańszczyzny i innych obowiązków pod- 
dańczych, przy których pomocy nowe zwierzchności feudalne usiłowały 
wyrównać straty  wywołane dewaluacją czynszów w czasie ostatniej fazy 
istnienia dóbr opartych o system rent. Stan chłopski, dotknięty nowym 
ograniczeniem praw majątkowych i swobody osobistej, przeniesiony 
z jednej formy eksploatacji do drugiej, w końcu XV i początku XVI w. 
wchodził w nowy okres swego rozwoju. Tu i ówdzie, spadając do po
ziomu bezrolnych, chłopi często bronili się przed nowym uciskiem w spo
sób najrozmaitszy, m. in. także w drodze otwartej walki chłopskich 
uzbrojonych gromad przeciwko zwierzchności. Jednakże trzeba powie
dzieć, że pańszczyzna ludności poddańczej na przełomie XV i XVI i na 
początku XVI w. nie była na ziemiach czeskich szczególnie wielka. To 
samo odnosi się również do naturalnej czy pieniężnej renty poddanych. 
Pogorszenie miało nastąpić dopiero w ciągu dalszych dziesięcioleci 
XVI w., kiedy na ziemiach czeskich rozwinęła się bardziej ulepszona 
adm inistracja zwierzchności i kiedy folwarczna gospodarka rolna znacz
nie się rozszerzyła.

Podczas nowej działalności gospodarczej klasy feudalnej od przełomu 
XV i XVI w. znaczne szkody ponosili również mieszczanie, którzy po
przednio byli stosunkowo zabezpieczeni przed konkurencją innych klas; 
obecnie, nie mając oparcia w centralnej władzy państwowej, w mo
mencie kiedy własność feudałów stawała się podstawą wszystkich sto
sunków produkcyjnych i społecznych, w nierównej walce, krok za kro
kiem, tracili swą pozycję gospodarczą. Znacznie ucierpiał nie tylko handel 
miejski, ale również rzemiosło miejskie, które było nadmiernie skrępo



wane przywilejami klasy feudalnej i coraz bardziej pozbawiane możli
wości swobodnego uzyskiwania i utrzym ania nowych rynków.

Z innych cech charakterystycznych dla dziejów czeskich końca XV 
i początku XVI w. trzeba też wymienić rozmach kulturalny, wyrażający 
się we współczesnych tendencjach humanistycznych i w zabytkach 
późnogotyckich, w rozwoju języka czeskiego, urzędowego i literackiego, 
i w nowej ekspansji czeskiego języka literackiego do sąsiednich krajów: 
Polski, Górnych Węgier (Słowacji), a nawet do zachodniej Rusi.

W tym samym czasie, kiedy doszło do zbliżenia ziem czeskich do po
tężnej monarchii polsko-litewskiej, uległa poprawie również międzynaro
dowa pozycja Królestwa Czeskiego. Chociaż ludzie rządzący w Czechach 
obstawali nadal przy związku Czech z cesarstwem rzymskim i podczas 
wyborów cesarzy rzymskich podkreślali czeskie prawo elektorskie, sytua
cja ziem czeskich była swobodniejsza niż kiedykolwiek przedtem. Wbrew 
dawniejszej orientacji Czech na Zachód zostało podpisane porozumienie 
z sąsiadami wschodnimi: z Węgrami (Słowacją) i Polską. W jednym 
i drugim wypadku polityka Jagiellonów w Czechach rozwijała się (aż 
do r. 1515) pod znakiem rywalizacji i pojedynku z ekspansją Habs
burgów i równocześnie nawiązywała porozumienie z ich przeciwnikami 
w Europie, szczególnie z Francją (r. 1500 i 1519).

Co trzeba jednak specjalnie zaakcentować, to fakt, że nigdy przed
tem ani potem nie doszło do takiego złączenia losów czeskich z rozle
głym państwem polsko-litewskim. Na zewnątrz wszystkie te ziemie (cze
skie i polsko-litewskie) występowały jako jedna całość. To, o co starały 
się poprzednie pokolenia czeskie i polskie, stało się niemal rzeczywi
stością. Nie doszło wprawdzie do faktycznej unii politycznej czy też 
personalnej wymienionych krajów i nastąpiła tylko unia dynastyczna, 
jednakże w ówczesnej, wewnętrznie pokawałkowanej Europie już ten 
krok był wydarzeniem o ogromnym znaczeniu. Jeśli zwrócimy uwagę, 
że obszar pozostający pod panowaniem członków jednej dynastii jagiel
lońskiej sięgał od Bałtyku aż do Szumawy, od wschodnich granic Litwy, 
zachodniej Rusi i Ukrainy aż do Jadranu i do dolnego Dunaju, zrozu
miemy, że ziemie czeskie przestały być izolowaną całością i weszły na 
nowe drogi rozległej polityki międzynarodowej, orientującej się na 
Wschód, na świat słowiański, przede wszystkim na Polskę.

W tych okolicznościach zawarto od r. 1489 szereg ważnych umów 
politycznych między czeskimi a polskimi Jagiellonami, których celem 
było sprowadzenie czeskiej i polskiej polityki wewnętrznej i zagranicz
nej do wspólnego frontu i uzgadnianie ważnych interesów państwowych h 1

1 M. D o g i e l ,  Codex diploraaticus Regni Poloniae et M. Duc. Lithuaniae, t. I, 
Vilnae 1759, s. 23 i n.



We wszystkich umowach powtarzało się solenne zobowiązanie, że obie 
społeczności, czeska i polska, będą między sobą utrzymywać i popierać 
prawdziwy pokój i prawdziwą przyjaźń. Umowa z r. 1494, zawarta po
tajemnie między królem Władysławem II a władcą polskim Janem Ol
brachtem, szła dalej: zobowiązywała obydwu panujących do wzajemnej 
pomocy na wypadek buntu poddanych 2. Była ona konsekwencją nowych 
form walki klasowej i dążeń klasy feudalnej, aby odsunąć obu królów 
od prowadzenia spraw państwowych i aby decydowanie o wewnętrznej 
i zagranicznej polityce stało się sprawą panującej klasy feudalnej.

Na tych faktach nie zamknął się rozwój czesko-polskich stosunków 
politycznych. Z początkiem XVI w. podjęto próbę ściślejszego związania 
Królestwa Czeskiego z monarchią polsko-litewską. W r. 1505 polscy 
działacze polityczni rozpoczęli pertraktacje, aby syn króla polskiego, 
Zygmunt, zarządzający od r. 1499 niektórymi częściami Śląska, objął 
również zarząd właściwych Czech 3. W związku z tym, że ciężar władzy 
króla Władysława przesunął się wówczas do Węgier, Czechy miały wejść 
w ściślejsze połączenie z właściwą podstawą potęgi jagiellońskiej. Zara
zem w wystąpieniach czołowych osobistości zabrzmiały słowa o pokre
wieństwie języka i krwi obydwu narodów, czeskiego i polskiego. Nacisk 
na językową i etniczną wzajemność był przy tej okazji hasłem, które 
miało popierać nową, czesko-polską tendencję unionistyczną.

Powyższe plany unionistyczne nie powiodły się. Przyczyny tego nie
powodzenia były na pewno złożone, niektóre z nich są jednak jasne. Prze
szkodą stał się fakt, że stosunki czesko-polskie z początkiem XVI w. roz
wijały się na gruncie wielkiej polityki międzynarodowej. Sprawy, które 
w polityce polskiej wysuwały się jako specjalnie ważne (kwestia pruska, 
stosunek do Moskwy, problematyka czarnomorska), były dla środowiska 
czeskiego, którego uwaga koncentrowała się więcej na zagadnieniach 
środkowoeuropejskich, raczej dalekie. Polskę uważano w Czechach za 
sprzymierzeńca przede wszystkim wtedy, kiedy rzeczywiście pomagała 
Czechom w ich interesach, kiedy popierała ich dążenie do wydostania 
się z ucisku germańskiego, gdy kiedykolwiek zwalczała politykę niemiec
kich Habsburgów, którzy zmierzali do wzrostu swej potęgi właśnie na 
obszarze czesko-węgierskim. Inaczej przedstwiała się sprawa po stronie 
przeciwnej.

Niekorzystną rolę w rozwoju stosunków czesko-polskich na przeło
mie XV i XVI w. odegrały także Węgry, które nawet i wówczas, kiedy 
na ich czele stali Jagiellonowie, prowadziły pod wpływem swych po

2 Oryginał tej umowy w Krajowym Archiwum (Országos Leveltár) w Budapesz
cie, Oddz. Dl., nr 24 771.

3 Akta Aleksandra..., wyd. F. Papée, Kraków 1927, s. 492 i n.; F. P a p é e, Alek
sander Jagiellończyk, Kraków 1949, s. 108.



trzeb wewnętrznych i dawnych tradycji własną linię polityczną, charak
teryzującą się odwieczną rywalizacją z polską i polsko-litewską polityką 
na obszarze karpackim i naddunajskim, różnicą interesów przy rozwiązy
waniu kwestii stosunku do Turcji.

Pewne komplikacje w ówczesnych stosunkach polsko-czeskich spo
wodowały w stopniu bynajmniej nie najmniejszym również bardziej od
ległe siły międzynarodowe. Nie można tu nie wspomnieć o ingerencji 
polityki francuskiej na grucie niemieckim i środkowoeuropejskim, o przy
mierzu Habsburgów z Moskwą i o przygotowywanych planach ligi anty- 
tureckiej.

W tej sytuacji w okresie powstania i wzrostu rozgałęzionej ligi 
kontrjagiellońskiej, kiedy Polska nie miała w swoim sąsiedztwie żad
nych sprzymierzeńców poza Czechami i kiedy wisiała nad nią groźba 
wojny zarówno na wschodzie (z Moskwą), jak i na północy (z zakonem 
niemieckim), na południowym wschodzie (z Tatarami i Turkami), na po
łudniowym zachodzie (z Habsburgami), w polskiej polityce zagranicznej 
po długim wahaniu zwyciężyła idea konieczności współpracy Jagiellonów 
z Habsburgami, którzy dotychczas żyli we wzajemnej rywalizacji i walce. 
Ostateczna umowa Jagiellonów z Habsburgami zawarta w r. 1515 była nie 
tylko rezygnacją polskiej polityki z samodzielnej akcji w środkowej 
Europie, przyniosła ona także fatalne skutki dla wzajemnych stosunków 
czesko-polskich. Umożliwiła nowe odsunięcie się ziem czeskich od Polski. 
Prowadziła do niezgody w czeskiej i polskiej polityce zagranicznej. To 
wszystko wyłoniło się konkretnie już w r. 1519 przy wyborze nowego ce
sarza rzymskiego.

Coraz bardziej oczywisty stawał się fakt, że idea współpracy czesko- 
-polskiej, tak bardzo podkreślana w latach poprzednich przesunęła się 
w praktycznej polityce międzynarodowej właśnie w okresie panowania 
polskiej dynastii na ziemiach czeskich — z winy jednej i drugiej stro
ny — na boczny tor. Mimo tego wszystkiego nie upadła wówczas nigdy 
ani na polskim, ani na czeskim gruncie tendencja, aby jednak poprawić 
wzajemne stosunki. Świadczy o tym zarówno wzajemna korespondencja 
dotycząca polityki wewnętrznej i zagranicznej (z lat 1515—1525) 4, 
iak i stanowisko zajmowane przez obie strony w krytycznym roku 1526 5.

Trzeba dodać, że idea przyspieszenia realizacji współpracy czesko- 
-polskiej nie wyrażała się na przełomie XV i XVI w. wyłącznie na polu

4 Acta Tomiciana, t. IV, V, VI; Archiv Český, t. I, II, VIII, IX, XII. Oprócz 
tego w Państwowym Archiwum w Opawie (Oddz. Akty Stanowe), w Krajowym 
Archiwum (ŠUA) w Pradze (Oddz. Archiwum Koronne), w Państwowym Archiwum 
w  Trzeboni.

5 Acta Tomiciana, t. VIII, s. 255; Archiv Český, t. XI, s. 365. Poza tym nie ma 
dotychczas przeglądu aktów dotyczących stosunków polsko-czeskich w 1526 r.



politycznym. Odezwała się ona także w życiu gospodarczym i w działal
ności kulturalnej. Badania nad związkami handlowymi i gospodarczymi 
kraju czeskiego i polskiego nie są jeszcze zakończone6. Można jednak 
powiedzieć, że gospodarka czeska i czeski hadel zagraniczny, skierowane 
na wschód (przede wszystkim do Polski), w okresie tym coraz bardziej 
podnosiły się ze swego upadku datującego się od połowy XV w. Tak samo 
rzecz się miała ze współczesnym ruchem gospodarczym w środowisku 
polskim. Również dalej położone miasta polskie (np. Poznań) nawiązy
wały coraz ściślejsze kontakty gospodarcze z Morawami i z Czechami. 
Gdy niektórzy kupcy czescy docierali wtedy przez Poznań do ujścia 
Wisły, inni wybierali drogę do Polski przez Wrocław czy też przez Cie
szyn w  kierunku na Kraków. Z miast czeskich, o których są wiadomości, 
że na przełomie XV i XVI w. prowadziły handel z Poznaniem lub 
z Krakowem, można wymienić Pragę, Kutną Horę, Chrudim, Hradec 
Králové, Ołomuniec, Opawę.

Znamienny rozwój stosunków czesko-polskich w dziedzinie kulturalnej 
przypada na koniec XV i pierwsze dwudziestopięciolecie XVI w. N ie ' 
ograniczały się one do recepcji czeskich nazw prawnych; szczególnie 
trzeba podkreślić ekspansję czeskiego języka potocznego i literackiego 
na obszarze polskim i oczywisty wpływ czeskiego języka literackiego na 
wytworzenie się polskiego języka literackiego z początkiem w. XVI. Od
działywanie czeskiego środowiska kulturalnego na literaturę i język pol
ski zaczęło się już na długo przed końcem w. XV. Lecz od przełomu 
w. XV i XVI posługiwano się w Polsce językiem czeskim w jeszcze więk
szym stopniu, i to nawet w polskiej kancelarii królewskiej, w korespon
dencji wybitnych jednostek należących do klasy feudalnej. Język czeski 
spotykamy również wśród współczesnych polskich humanistów względnie 
w ich kręgu.

Byłoby jednak błędem, jeśli mamy na myśli stosunki polsko-czeskie 
na przełomie XV i XVI w. i na początku XVI w., mówić o wpływach ję
zykowych i kulturalnych wyłącznie ze strony czeskiej. Rozwój szedł także 
w kierunku odwrotnym. Specjalne zadanie spełniał tu Uniwersytet Kra
kowski, który stał wówczas na czele europejskiego ruchu naukowego 
i literackiego i stanowił bardzo ważny ośrodek studiów humanistycznych. 
Można w pełni zgodzić się ze słowami H. Barycza 7, że Uniwersytet K ra
kowski „ma w dziejach kultury i oświaty polskiej wyjątkowe znaczenie. 
Będąc jedyną przez dłuższy czas placówką nauki wyższej na całą Polskę, 
ogniskiem, z którego wychodziła na cały kraj zachodnioeuropejska kul

8 Z dotychczasowej literatury można cytować prace R. Rybarskiego, A. Mos
bach a, L. Koczego, A. Florowskiego.

7 H. B a r y c z ,  Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kra
ków 1935, s. 1 i n.



tura uniwersytecka, wpłynął on, jak rzadko który inny, na bieg i losy 
oświaty narodu, stał się integralną częścią jego dziejów, a w pewnych 
epokach po prostu jej synonimem“. Trzeba tylko dodać, że Uniwersytet 
Krakowski w okresie humanizmu (z końcem XV i początkiem XVI w.) był 
źródłem nauki i oświaty nie tylko dla Polski i Polaków, lecz także dla 
Czech. Tam kształciło się bardzo wielu studentów pochodzących z ziem 
czeskich, tam całe pokolenia czeskie czerpały naukę i umiejętności i sze
rzyły je na ziemiach czeskich. Słusznie stwierdza Barycz, że „od r. 1480 
imigracja młodzieży obcokrajowej stała się objawem wprost masowym, 
osiągając w dwóch ostatnich dziesiątkach lat XV i dwóch pierwszych 
następnego stulecia swój punkt kulm inacyjny“ 8, i słowa te można tylko 
powtórzyć, jeśli chodzi o wizyty studentów z ziem czeskich na Uniwersy
tecie Krakowskim, mimo że korzenie czeskiego wykształcenia od przeło
mu XV i XVI w. były bardziej złożone i studenci czescy kształcili się 
również gdzie indziej, na innych uniwersytetach europejskich.

Jesteśmy świadkami wielkiego wzajemnego przenikania i kontaktów, 
zasługujących na uwagę wpływów i ekspansji polskiej kultury humani
stycznej do ziem czeskich. Bardzo wielu wykształconych Czechów z prze
łomu XV i XVI i z początku XVI w. zdobywało wykształcenie w Krako
wie albo po studiach w Krakowie rozszerzało swoje horyzonty na innych 
(włoskich) uniwersytetach 9.

Wśród tych, którzy kształcili się w Krakowie i później stali się pro
pagatorami studiów humanistycznych na ziemiach czeskich (szczególnie 
w czeskich częściach Śląska i Moraw), byli także 2 członkowie słowacko- 
-krakowskiego rodu Turzonów, synowie mieszczanina krakowskiego Jana 
Turzona. Jan Turzo, urodzony w Krakowie (r. 1466), który uzyskał naj
pierw w Krakowie (r. 1487) stopień magistra filozofii, potem na gruncie 
włoskim (w Rzymie) stopień doctor in decretis, początkowo był kanoni
kiem krakowskim, potem (od r. 1506 do r. 1520) biskupem wrocławskim; 
Stanisław Turzo, także wychowanek Uniwersytetu Krakowskiego, od 
r. 1497 (do r. 1540) biskup ołomuniecki. Można by wymienić jeszcze po
zostałych 3 braci, którzy tak samo wychowali się w Krakowie i w więk
szym lub mniejszym stopniu byli związani ze Śląskiem i z Morawami:
1. Aleksego Turzona, który przez jakiś czas mieszkał na Górnym Śląsku, 
a potem osiągnął wysokie godności (reprezentant króla) na Węgrzech;
2. Jerzego Turzona, który najpierw pomagał swojemu ojcu Janowi

8 Ibid., s. 115.
9 Por. I. H ii n e 1, Bieziehungen Mährens zu den deutschen Universitäten im 

16. Jh. (Zeitschrift f. d. Gesch. Mährens u. Schlesiens, 1928); V. P r a s e k ,  K ději
nám škol olomouckých (Program čes. gymnasia v Olomouci, 1901); A. K a r b o w i a k, 
Studia statystyczne z dziejów Uniwersytetu Jagiell., 1433/4—1509/10 (Archiwum do 
Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, XII, 1910 s. 68).



(t r. 1509) w Krakowie, zajmując się handlem miedzią i przemysłem gór
niczym w Słowacji, utrzym ując stosunki handlowe ze Śląskiem, aż po
rzucił Kraków i Słowację i um arł w Augsburgu (r. 1521); 3. Jana Tu- 
rzona (najmłodszego z braci), który przez długi czas był właścicielem 
dóbr (Wołowa, Ścinawy i Pszczyny) na Górnym Śląsku.

Należąc do rodu pochodzenia słowackiego i zmieszani z obcym rodem 
Fuggerów szybko zasymilowali się zarówno w środowisku krakowskim, 
jak i w śląsko-morawskim i przyczynili się, szczególnie 2 pierwsi, w spo
sób godny uwagi do rozgałęzienia stosunków polsko-czeskich od przełomu 
XV i XVI w. do połowy XVI; specjalnie skuteczna okazała się ich rola 
jako pośredników w przenikaniu kultury humanistycznej do społeczności 
śląsko-morawskiej.

*  *

*

Nie brak literatury dotyczącej tych właśnie Turzonów. W pierwszym 
rzędzie są to prace w języku polskim, napisane przez L. Lepszego i J. 
Ptaśnika 10; udział Turzonów w ruchu humanistycznym poruszyli również 
H. Barycz i S. Łem pickill. Żadna jednakże z tych prac nie zwraca uwagi 
na pobyt i działalność Turzonów na Śląsku i na Morawach; brakiem ich 
także jest fakt, że nie uwzględniają literatury węgierskiej i że znajomość 
górnowęgierskiego, a ściślej mówiąc słowackiego środowiska, z którego 
Turzonowie pochodzili, jest niewielka. Tak np. J. Ptaśnik niesłusznie 
umieszcza powstanie słowackiej osady Turzówki już na początku XVI w., 
chociaż faktycznie została założona dopiero na przełomie XVI i XVII w.

Nawet literatura czeska nie poświęciła pobytowi i działalności Turzo
nów na Morawach i na Śląsku większej uwagi. Dzieje się tak dlatego, że 
historia humanizmu czeskiego i jego związków ciągle jeszcze nie docze
kała się opracowania. Odnosi się to szczególnie do terenu Moraw i Ślą
ska. J. Truhlář zajmował się humanizmem tylko we właściwych Cze
chach 12, a i tu nie powiedział ostatniego słowa. Wniosek jego pracy 
brzmiał niewesoło: „Zostaje dla tych, którzy po nas będą zajmować się 
podobnymi badaniami, dosyć pracy. Oby im bardziej dopisało szczęście

10 L. L e p s z y ,  Turzonowie w Polsce (Przegląd Polski, 1890, IV); J. P t a ś n i k ,  
Turzonowie w Polsce i ich stosunki z Fuggerami. Kartka z dziejów Krakowa w epoce 
humanizmu (Przewodn. Nauk. i Literacki, XXXIII, 1905).

11 S. Ł e m p i c k i ,  Renesans i humanizm w Polsce (Kultura staropolska, Kra
ków 1932, s. 205 i n.). Zob. także Polska, jej dzieje i kultura; B a r y c z ,  op. cit., 
s. 154 i n. Barycz pisze o Stanisławie Turzonie jako o wychowanku Uniwersytetu 
Krakowskiego i jako o mecenasie K. Ursyna Veliusa ze Świdnicy. Ibid., s. 75, 
wzmianka o liście Ursyna Veliusa do Jana Turzona z 24 III 1516.

12 F. T r u h l á ř ,  Počátky humanismu v Cechách, Praha 1892; t e n ż e ,  Humanis
mus a humanisté v Čechách za krále Vladislava II, Praha 1894; t e n ż e ,  Rukovét 
k pismnictvi humanistickému, Praha 1903.



w jej wykonaniu“ 13. Niepowodzenie swoje tłumaczył on niewystarczającą 
ilością źródeł do zagadnienia dziejów humanizmu w Czechach, zaginię
ciem wielu dzieł humanistów czeskich, a zwłaszcza korespondencji pro
wadzonej między posźczególnymi humanistami. W ten sposób zdaniem 
Truhlářa przepadła znaczna część korespondencji Bogusława z Lobkowic, 
listy jego przyjaciół, opis jego podróży na Wschód, poezje Augustyna, 
Zygmunta z Lobkowic oraz Mikrokosmos Šlechty, pierwociny działalności 
W iktoryna jako tłumacza, jedno dzieło Grzegorza Hrubego itd. W tych 
warunkach' o udziale biskupa ołomunieckiego Stanisława Turzona w ru
chu humanistycznym znajdujem y u Truhlářa tylko nic nie znaczącą 
wzmiankę. F. V. Peřinka, autor historii Kromierzyża 14, i Wincenty P ra
sek, znawca histoiii szkolnictwa ołomunieckiego 15, przynoszą w swoich 
pracach tylko szczegóły o niewielkim znaczeniu. O ile nie brać pod uwagę 
naiwnego i króciutkiego artykuliku R. J a n á la 16, najwięcej dotychczas 
powiedział o humanistach morawskich, choć bynajmniej nie o Turzonie, 
O. Králík 17. Podkreślając nadmiernie udział Ołomuńca w ruchu huma
nistycznym na Morawach, ograniczył się bardziej do analizy dwu spisów 
znajdujących się w dziele humanistów ołomunieckich (Stefana Taurinusa 
i lekarza-poety Jerzego Sibuta); starał się mianowicie identyfikować po
stacie, o których mówi Taurinus. O. K rálík wykazał oprócz tego, że Stefan 
Taurinus był członkiem kapituły w Ołomuńcu, a następnie generalnym 
wikarym w Siedmiogrodzie w kapitule w Alba Julia. O ile chodzi o cze
skie edycje niektórych listów Stanisława Turzona czy listów pisanych 
do niego, trzeba wymienić dzieło F. Kamenická Moravské sněmy a sjezdy 
(t. III, s. 572—574), gdzie znajduje się opublikowany przez Znojemskiego 
list Stanisława Turzona z 5 V 1526, edycję J. Adamusa Listář města 
Ostravy, gdzie wydrukowano kilka listów Stanisława Turzona w spra
wach dóbr kuhwaldzkich we wschodnich Morawach, a następnie Listář 
B. Václavka, gdzie znajdują się listy Wilhelma Pernštejna pisane do 
Stanisława Turzona w r. 1520 (s. 120).

Więcej badań o Turzonach na Morawach i Śląsku i o miejscowych 
humanistach tej epoki przynosi literatura niemiecka i węgierska. Z prac 
niemieckich musimy wymienić prace Wotka, Babingera, Baucha, Kuxa

13 T r u h l á ř ,  Humanismus..., s. 191.
14 V. P e ř i n k a ,  Dějiny města Kroměříže, t. I, Olomouc 1913, s. 18 i n.
15 P r a s e k ,  K  dějinám škol olomouckých; t e n ż e ,  K dějinám latinských škol 

olomouckých (Program čes. gymnasia v Olomouci, 1903); t e n ż e ,  Augustin doktor 
a Olomučane (Casop. Matice Moravské, t. XXVI, 1902).

18 R. J a n á l ,  Pódii olomouckého biskupa na kulturním rozkvětu Moravy v 1. poi. 
16. stol. (Vlastivěd, věstnik moravský, 1952, VII/1).

17 O. K r á l í k ,  Dvě zprávy o olomouckých humanistach (Casop. Matice Mor., 
1948, s. 283 i n.).



i d’Elverta 18, z węgierskich — G. Wenzla, J. Abéla, J. Juhásza 19. Jed
nakże są to prace na ogół dziś już przestarzałe albo interesujące się tylko 
węgierskim pniem rodu Turzonów. Inaczej mówiąc, dotychczasową lite
raturę uwzględniającą Turzonów charakteryzuje to, że autorzy poszcze
gólnych prac, publikowanych w różnych językach, wzajemnie się nie 
znają i z wyników swych doświadczeń wzajemnie nie korzystają. Nadto 
często pomijają przeważającą część źródeł morawskich i śląskich, tak że 
obraz, który przedstawiają, jest albo niepełny, albo nieprawdziwy.

Rozprawa niniejsza nie ma na celu powtarzania znanych rzeczy z hi
storii rodu Turzonów. Nie chodzi nawet o to, żeby pokazać rozwój hu
manizmu na Morawach i na Śląsku, nie chodzi o podanie biografii Tu
rzonów, którzy działali z końcem XV i w pierwszej połowie XVI w. na 
Morawach i na Śląsku. Na to wszystko trzeba by więcej miejsca i więcej 
czasu. Chodzi o coś innego. Podczas moich kilkuletnich badań w archi
wach węgierskich (w Budapeszcie), słowackich, morawskich, śląskich 
i polskich, kiedy zajmowałem się kwestią stosunków czesko-słowackich 
i czesko-polskich, udało mi się zebrać liczne źródła dotyczące morawsko- 
-śląskich Turzonów, a mianowicie Jana, biskupa wrocławskiego, Stani
sława, biskupa ołomunieckiego, Aleksego i Jana, właścicieli dóbr na Gór
nym Śląsku. Uważam za konieczne zapoznać innych badaczy z tymi źród
łami, które głównie zajmują się zagadnieniami humanizmu, a oprócz tego 
także sprawami majątkowymi i politycznymi, i przyczynić się do pozna
nia ekonomiczno-społecznych i humanistycznych stosunków na Morawach 
i na Śląsku oraz związków czesko-polskich w tej dziedzinie. Oczywiście, 
że nie było można ograniczyć się tylko do rejestracji i wyjaśnienia nowo 
odkrytych i zebranych źródeł; trzeba było pójść dalej, do epoki, miejsca 
i do dotychczasowej literatury, a to mianowicie tam, gdzie nie było dosta
tecznego związku między do tej pory ogłoszonymi pracami czeskimi, wę
gierskimi, polskimi i niemieckimi.

18 C. ď E 1 v e r t, Die gelehrten Gesellschaften in Mähren u. Österreich-Schlesien 
(Schriften d. historisch-statist. Sektion, Brno 1853); K. W o tk  e, Der Olmützer Bischof 
Thurzo v. Bethlenfalva 1497—1540 und dessen Humanistenkreis (Zeitschr. d. Vereins 
f. d. Geschichte Mährens u. Schlesiens, III 1899); B a b i n g e r ,  Der mährische Hu
manist St. Taurinus, Würzburg 1944; G. B a u c h ,  Zu Augustinus Olomoucensis 
(Zeitschr. d. Ver. f. d. Geschichte Mährens u. Schlesiens, VIII, 1904); J. Ku x ,  Zum 
Olmützer Humanistenkreis (Deutsche Zeitung, Olomouc, 1 IX 1929). Zob. też H. Rup-  
p i c h, Der Briefwechsel des Konrad Celtis, Mnichov 1934.

19 G. W e n z e l ,  Thurzo Zsigmond, Janos, Szaniszló és Ferencz, négy egykoru 
pünspök; J. A b e l ,  Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság, Budapest 
1880; Stephani Taurini Olomucensis Stavromachia, vyd. L. Juhász, Budapest 1944 
(Bibl. script. medii recentique aevi); kilka listów S. Turzona opublikowała niedawno 
Węgierska Akademia Nauk w zbiorowym wydaniu Közephori esech oklevelek, sta
raniem Fügedigo-Bottlo-Kiraly-Kniezsy, Budapest 1952.



Początkowo chciałem ograniczyć się tylko do postaci Stanisława Tu- 
rzona, biskupa ołomunieckiego, i jego związków z Polską i ze Słowacją. 
Lecz w ciągu pracy okazało się, że trzeba z jednej strony przeglądnąć 
cały krąg humanistów morawskich, z drugiej zaś zbadać — abyśmy lepiej 
zrozumieli działalność Stanisława Turzona — także losy Turzonów na 
Śląsku, połączonym wówczas, jak wiadomo, z państwem czeskim. Huma
niści bowiem i Turzonowie na Śląsku i na Morawach to jakby naczynia 
połączone, szli ręka w rękę, wzajemnie na siebie wywierali wpływ i po
magali sobie. Poza tym ważne jest tu, że właśnie przez Śląsk przenikały 
tendencje humanistyczne dalej na Morawy i że więc bez poznania terenu 
śląskiego i jego roli jako czynnika pośredniczącego nie zrozumielibyśmy 
ówczesnych związków humanizmu morawskiego i polskiego.

Jeśli zajmujemy się badaniem okresu z końca XV i z pierwszych 
dziesięcioleci XVI w. na Morawach i w przyległych częściach Śląska, to 
na pierwszy rzut oka uderza silny ruch humanistyczny, charakteryzujący 
się nowym zainteresowaniem literaturą i kulturą klasyczną i antyczną, 
nową ideologią świecką i nowym świeckim poglądem opartym na zasa
dach racjonalistycznych. Zarówno tu, jak i tam  zmieniły się dotychcza
sowe poglądy naukowo-literackie, jakie wytworzyło poprzedzające śred
niowiecze, i to na korzyść nowych poglądów na świat i życie człowieka, 
aczkolwiek czasem w sposób dość jednostronny. Już przez to samo, że 
często zwracano się wyłącznie do literatury starożytnej i że ku lt pięknego 
słowa i retoryki stawał się celem samym w sobie w przeciwieństwie do 
suchego języka scholastycznego z okresu poprzedniego, nierzadko docho
dziło do nadm iaru zwrotów słownych i do ślepego naśladownictwa wzo
rów klasycznych. Niemniej jednak zarówno w jednym, jak i w drugim 
wypadku chodziło o ruchy pełne młodzieńczych sił i zdolne do ekspan
sji, dążące naprawdę do wyzwolenia myśli z kajdan nie posiadającej 
podstaw i pustej dialektyki scholastycznej oraz średniowiecznej sofistyki,
0 ruch zwracający uwagę na nowe, dotąd nie znane obszary piękna
1 prawdy. Nowe ożywione naśladownictwo antyku miało zburzyć dotych
czasową przewagę myślenia religijnego.

Przy tym nowy napływ łaciny przenikał nie tylko do właściwej (ła
cińskiej) literatury, lecz także do pisanych po łacinie listów, które w isto
cie nie są tylko listami, ale artystycznie wypracowanymi utworami lite
rackimi, w których często forma i wyrazy uwielbienia czy pochlebstwa 
przeważają nad istotną treścią. Co prawda na Morawach i na Śląsku, ze 
względu na szeroki rozwój w dziedzinie dokumentów i listów czeskich 
przy końcu XV w., język czeski podczas panowania nowego ruchu hu
manistycznego nie został z kontaktów listownych całkiem wyparty; ruch 
ten tylko przyczynił się bezpośrednio i pośrednio do jego rozwoju i uszła-



chetnienia. Wzory klasyczne przenikały także do wypowiedzi literackich 
w języku czeskim.

Jeśli zajmiemy się konkretnie prądami humanistycznymi na Śląsku, 
wystarczy przypomnieć sobie F. Fabera, wychowanka szkoły w Nysie 
i Uniwersytetu Krakowskiego, oraz poetę humanistycznego Jerzego Lo- 
gana 20. Innymi słowy musimy zgodzić się z H. Baryczem, w którego Hi
storii Uniwersytetu Krakowskiego czytamy o dominującym udziale Ślą
zaków w rozwoju humanizmu krakowskiego: „Okres najbujniejszego roz
woju humanizmu krakowskiego stanowi też epokę największego nasilenia 
i punkt szczytowy masowych immatrykulacyj i przyjazdów Ślązaków“. 
Trzeba dodać, że Śląsk był miejscem urodzenia względnie działalności 
kilku wybitnych postaci zasłużonych dla rozwoju humanizmu moraw
skiego 21.

Jeśli chodzi o obraz tendencji humanistycznych na Morawach, to na 
czoło wysuwa się Ołomuniec, a obok niego Berno, jako ośrodki moraw
skiego życia kulturalnego z końca XV i pierwszej połowy XVI w. W Oło
muńcu spotykamy się z całą gminą humanistyczną. Najsłynniejszą po
stacią humanizmu ołomunieckiego jest Augustyn, syn ołomunieckiego 
kuśnierza i mieszczanina Idziego Kaesenbrota, po matce zaś Czech z po
chodzenia, który sam siebie nazywrał Augustynem Morawskim lub Oło- 
munieckim. Podczas studiów w Krakowie i we Włoszech utrzymywał 
ścisły kontakt z biskupem wrocławskim Janem Rothem, ok. r. 1511 zo
stał kanonikiem dwu kościołów wrocławskich, a oprócz tego uzyskał także 
probostwo w Ołomuńcu i w Bernie. Wreszcie na stałe zamieszkał w Oło
muńcu i swoją cenną bibliotekę zapisał kościołowi ołomunieckiemu. 
Myśląc o jego kontaktach ze współczesnymi humanistami, musimy 
wspomnieć nie tylko o profesorach krakowskich, ale i o humanistach 
budzińskich22, a oprócz tego także o Bogusławie Haisśtejnskim z Lob- 
kowic 23. Nazwisko jego stało się sławne nie tylko dzięki jego własnym 
bezpośrednim zasługom w historii humanizmu morawskiego i stosunkom 
z humanistami obcymi, lecz także dzięki panegirykowi, napisanemu 
przez humanistę szwajcarskiego Walentego Ecka, kiedy ten w drodze

B a r y c z ,  op. cit., s. 40 i n.; G. B a u c h ,  Schlesien und die Universität in 
Krakau im 15. u. 16. Jh. (Zeitschr. d. Vereins f. Geschichte Schlesiens, III, 1907, 
s. 158 i n.); t e n ż e ,  Beiträge zur Literaturgeschichte des schlesischen Humanismus 
(ibid., 1905).

21 Zob. w cyt. pracy Králíka, s. 320 i n.
22 J. A b e l ,  Magyarországi Humanisták és a dunai tudós társaság, Budapest 

1880.
23 J. T r u h l á ř ,  Listař Bohuslava Hasištejnskeho z Lobkovic, Praha 1893; 

A. P o t ů č e k ,  Bohuslav Hasisteinius baro a Lobkovic Epistolae, Budapest 1945.



do Krakowa zatrzymał się na Morawach u Augustyna Ołomunieckiego 
(r. 1511), i wydanemu w K rakow ie24.

Drugim humanistą ołomunieckim był Bernardinus Sinapsius (Horcic- 
ka), magister Uniwersytetu Krakowskiego (r. 1491), kanonik ołomuniecki 
(od r. 1495) i berneński (od r. 1501), który brał żywy udział w ołomu
nieckim i berneńskim ruchu humanistycznym 25. W czasie pobytu w K ra
kowie (1489—1491) zawarł znajomość ze znanym humanistą Konradem 
Celtesem, który działał w Krakowie właśnie w latach 1489—1491; ko
rzenie jego działalności humanistycznej były co prawda szersze, ale wy
rosły dzięki pobytowi w Krakowie. Kiedy po powrocie ze studiów z K ra
kowa żył w Ołomuńcu i w Bernie, odegrał rolę kierowniczą w miejsco
wych stowarzyszeniach humanistycznych, jak wynika to jasno również 
z jego korespondencji prowadzonej z Celtesem.

A oto inni humaniści morawscy, którzy upamiętnili się na gruncie 
ołomunieckim: Marcin Göschl, rodem z Igławy, generalny wikary w Oło
muńcu (przed r. 1517), autor licznych listów pisanych do biskupa Sta
nisława Turzona; Jerzy Letavalinus, rodem z Ołomuńca, prawdopodob
nie identyczny z żakiem krakowskim z r. 1503; Valentinus Clementis, 
zapisany na Uniwersytet Krakowski w r. 1510 (w r. 1512 profesor tegoż 
uniwersytetu); Jerzy Żabka (Georgius Ranatinus), licentiatus syndicus 
atque librarius Olomucensis; Wacław z Wilhartic, studiujący z końcem 
XV w. w Krakowie, działał od r. 1507 w Ołomuńcu, potem pracował na 
dworze królewskim i w czeskiej kancelarii królewskiej; Adrianus Jacobi 
de Olomuncz, student krakowski w r. 1512, a od 1522 r. kanonik ołomu
niecki; Grzegorz Nitsch, kanonik ołomuniecki od r. 1500, osobisty przyja
ciel K. Celtesa. W tym szeregu nie wolno też zapomnieć o Janie Dubra- 
viusie, późniejszym biskupie ołomunieckim, któremu nie poświęcono do
tychczas gruntowniej szego opracowania, mimo że chodzi o wybitną po
stać ze względu zarówno na jego udział w humanizmie morawskim, jak 
i działalność o charakterze gospodarczym.

*  *

*

Wybitnymi działaczami w tym ruchu humanistycznym na Śląsku 
i Morawach byli 2 Turzonowie: Jan, biskup wrocławski (1506—1520), 
i Stanisław, biskup ołomuniecki (1497—1540), synowie szlachcica z Le- 
woczy i potem znanego mieszczanina krakowskiego (od r. 1464) Jana Tu-

24 V. E c k i u s, Panegiricus in laudem... viri docloris Augustini Moravi, praepositi 
Olomucensis et Brunensis ... Zob. egzemplarz w Bibi. Ossolińskich we Wrocławiu, 
sygn. 25 932. Por. o tym dziele Ecka cyt. pracę Barycza, s. 259.

25 K r á l í k ,  op. cit., s. 289.



rzona. Udział ich w morawsko-śląskim ruchu humanistycznym był tak 
znaczny, że młody humanista szwajcarski W. Eck nie wahał się w swoim 
dziele wydanym w Krakowie w r. 1519 (De antiquissima nominis et fa
miliae Thurzonum origine) szukać pochodzenia rodu Turzonów, naśladu
jąc ówczesny zwyczaj humanistyczny, aż w starożytności rzymskiej.

Obaj Turzonowie wychowali się w środowisku krakowskim, tam uzy
skali zasadnicze wykształcenie, które następnie pogłębili za granicą; obyd
waj przenieśli potem swą działalność na teren śląski i morawski, gdzie 
stali się protektorami literackich i naukowych tendencji humanistycz
nych i w większym lub mniejszym stopniu sami wzięli aktywny udział 
w ich rozwoju. Obaj darzyli szczególną przyjaźnią humanistę i poetę 
czeskiego Ursina Veliusa, jak ten w licznych swoich dziełach o tym 
z wdzięcznością wspomina; obaj prowadzili korespondencję z zagranicz
nymi humanistami.

Jednakże zajmijmy się konkretnie zasługami każdego z nich dla roz
woju humanizmu w środowisku śląsko-morawskim.

Jan Turzo, początkowo kanonik, a od r. 1506 biskup wrocławski, naj
starszy z 5 synów mieszczanina krakowskiego Jana Turzona, student 
Uniwersytetu Krakowskiego, a później i włoskiego, gdzie uzyskał tytuł 
doctor in decretis, przyczynił się do rozwoju humanizmu na Śląsku nie
wątpliwie bardzo wyraźnie. Kontakty jego z Taurinusem podkreślił już 
Babinger 26, a jego stosunki z Erazmem z Rotterdamu naświetlili G. Wen
zel 27 i J. Truhlář 28. W jednym i drugim opracowaniu Jan Turzo wy
stępuje jako nieodrodny syn epoki humanistycznej, entuzjasta piękna hu
manizmu i mecenas humanistów. Swoim zainteresowaniom artystycznym 
dał wyraz zarówno przez wydanie słynnego mszału wrocławskiego, wy
drukowanego w Krakowie w r. 1505, jak i staraniami o iluminowane rę
kopisy, do których należy też Septem psalmi ze wspaniale pozłacanymi 
całymi stronicami i z licznymi inicjałami, dziś znajdujące się w Muzeum 
Narodowym w Budapeszcie29. Na pierwszej stronie rękopisu widnieje 
herb Śląska i biskupstwa wrocławskiego.

Jeśli chodzi o Stanisława Turzona, biskupa ołomunieckiego, który 
podstawy swego wykształcenia zdobył także na Uniwersytecie Krakow
skim, a później przez 43 lata administrował biskupstwem ołomunieckim, 
niegdyś podnoszono wątpliwości, czy rzeczywiście był on humanistą. Wy
powiadał je np. znawca historii morawskiej F. K am eníček30. I chociaż

20 W cytowanej pracy.
W cytowanej pracy węgierskiej: Thurzo Zsigmond, Janos, Staniszló és Fe- 

rencz. négy egykoru püspök, s. 54—56.
28 T r u h l á ř ,  Humanismus..., s. 183.
29 Nemzeti Muzeum, Keziratok Dl. nr 380 (codices Latini).
30 F. K a m e n í č e k ,  Moravské zemské sněmy a sjezdy, t. III, s. 289.



wiemy z pewnością, że Stanisław Turzo nie wybił się sam jako autor 
dzieł humanistycznych, przecież jednak nie ulega wątpliwości jego przy
jazny stosunek do humanizmu i humanistów. Istnieje cały szereg ludzi, 
z którymi pozostawał w bliskim kontakcie i którzy słynęli jako poeci hu
manistyczni. Wokół niego skupiała się cała grupa humanistów: pocho
dzący z Ołomuńca Stefan Taurinus, któremu Turzo otworzył drógę do 
kapituły berneńskiej, Wacław z Wilhartic, Jan  Zvolský ze Zwoli, Augu
styn Ołomuniecki. Nie można też pominąć faktu, że od r. 1513 kancle
rzem Stanisława Turzona był uczony humanista i później (początek dru
giej połowy XVI w.) biskup ołomuniecki Jan  Dubravius, za którego rzą
dów biskupich fala humanizmu na Morawach dosięgła szczytu 31.

Zainteresowania humanistyczne Stanisława Turzona znajdują odbicie 
w jego korespondencji z obcymi humanistami: a) z Kasprem Ursynem 
Veliusem, kanonikiem wrocławskim, którego skądinąd darzył sympatią 
także biskup wrocławski Jan Turzo, a który napisał pieśń pochwalną 
na cześć biskupa ołomunieckiego, wyrażając podziw dla jego liberalizmu, 
dobroczynności i zasług przy budowie K rom ierzyża32 33, b) z Erazmem 
z Rotterdamu (w 1. 1521—1525) 3:i, który wysoko cenił działalność biskupa 
ołomunieckiego.

O poglądach humanistycznych Stanisława Turzona świadczą także 
dzieła, które dedykowali mu humaniści czescy. Należy tu: Mikrokosmos 
Jana Šlechty, który jednakże nie został wydrukowany, dzieło Augustyna 
Ołomunieckiego z r. 1511 Catalogus episcoporum Olomucensium, dalej 
dzieło Jana Dubrawiusa z r. 1516 Martianus Felix, capello de nuptiis 
Mercurii et Philologiae. Biskupowi Stanisławowi Turzonowi zadedykował 
już w r. 1508 Cuspinianus geograficzne dzieło Rufusa Festusa Arienusa 
Descriptio orbis. W r. 1525 sam Erazm poświęcił Stanisławowi Turzo
nowi poprawionego Pliniusza; w r. 1521 Beatus Rhenanus dedykował mu 
swoje wydanie Tertuliana, które wyszło w Bazylei.

Zainteresowania humanistyczne Turzona wyrażają także jego własno
ręcznie pisane koncepty listów, wysyłanych do pisarzy humanistycznych, 
które w XVII w. urzędnik biskupstwa włożył do koperty i na niej napi
sał, dając tym dowód braku zrozumienia epoki i Stanisława Turzona, 
Conceptus litterarum episcopi Thurzonis nihil continentes34. Z punktu

31 Por. wzmianki Jana Dubraviusa o S. Turzonie w cyt. pracy węgierskiej 
Wenzla, s. 60, 61; ibid., pisemne kontakty Augustyna Ołomunieckiego i Jana Šlechty 
ze S. Turzonem.

32 Tę pieśń pochwalną przedrukował W e n z e l ,  op. cit., s. 372.
33 Wzmianki o tym u W e n z l a ,  op. cit., s. 58—59, i u W o t k e g o ,  op. cit., 

s. 372.
34 W Państwowym Archiwum w Kromierzyżu. Spośród nich wymienimy: 

a) S. Turzo do Logi (r. 1532), b) do Hozjusza (r. 1533), c) do Logi (r. 1536), d) do 
księcia legnickiego (r. 1538), e) do Logi (r. 1538).



widzenia stosunku Turzona do humanizmu szczególnie interesujące są 
jego wzmianki o kontaktach listownych z I ta lią 35 i z królową Boną 
Sforzą 36.

Stanisława Turzona można uważać za humanistę również na podsta
wie przeprowadzonych przez niego reform kancelarii biskupiej, z której 
do dziś zachowały się tylko nieznaczne fragmenty, tzw. kopiały listów 
biskupich i innych, których stosowanie wchodziło w życie właśnie w epo
ce Turzona; miały one na celu uporządkowanie korespondencji wycho
dzącej i przychodzącej. W związku z tym zasługuje na wzmiankę fakt 
następujący: Chociaż humanizm przyniósł także na Morawy nową falę 
łaciny, która z listów uczonych humanistów morawskich prawie całkiem 
wyparła język czeski, Stanisław Turzo, sam z pochodzenia krakowianin, 
używał w swojej kancelarii nader często języka czeskiego, i to klasycz
nego języka literackiego. Właśnie podczas jego episkopatu sejm biskupi 
uchwalił (r. 1529), aby język czeski stał się urzędowym językiem bi
skupiego sądu lennego i sejmów lennych.

Nie można wreszcie pominąć ani starań biskupa o drukowanie ksią
żek humanistycznych wydanych w Bernie, o odnowienie i wybudowanie 
rezydencji biskupiej w Kromierzyżu, ani starań o założenie biskupiej ga
lerii obrazów i zgromadzenie licznych zasobów artystycznych w siedzi
bie biskupa. Słusznie więc Ursyn powiedział w swojej dedykacji o Stani
sławie Turzonie (De oppido Cremsyrio Moraviae ductu rev.-i d-ni episcopi 
Olomucensis instaurato):

Quantum Roma sue terris praelata Quirino 
et quantum Augusto debuit aucta suo, 
tantum pontifici debes urbs excita Thurso, 
urbis, qui faciem nunc tibi restituit.
Surgis et hoc, non vana loquer, par

auspice magnis
urbibus in coelum moenia laeta feres.

* **

Uwagami na temat literacko-artystycznych zainteresowań humani
stycznych nie wyczerpiemy całego znaczenia Turzonów na Śląsku i na

35 Ibid., z r. 1533: „Pervenerunt ad nos hesterna die ex Italia nonnullae litterae 
a domino electo archiepiscopo...”; z 1 III 1539 (w dziale „Volna korespondence”, 
ibid.): „Ex eo tempore, quo Martinus Starzechowski ... ad nos ex Italia redierat ... 
gaudemus primum te bene valere et amice officiis te prosequi nostri domini capi- 
tanei filios, qui bonarum litterarum gratia eo missi sunt, ut proficiant in litteris 
humanioribus, et quotidie, ut fiant doctiores, satis esset illis discere bene loqui 
Latine ex tempore et bene ac ornate scribere”.

3,i Bona regina Stanislao episcopo Olomucensi 13 II 1532, Teki Górskiego w Bi
bliotece Narodowej w Warszawie, nr 13, f. 161.



Morawach ani ich udziału we wzmocnieniu związków polsko-czeskich 
z końcem XV i w pierwszej połowie XVI w. U podstaw bowiem każdego 
rozwoju główną rolę odgrywały także inne siły, przede wszystkim wiel
kie przewroty gospodarcze, do których dochodziło w omawianym okresie 
zarówno na Śląsku i na Morawach, jak i w środkowej Europie w ogóle. 
Było istotnie błędem, że dawniejsze badania nad problemem humanizmu 
i renesansu niewiele zajmowały się, jak to wykazuje polska praca Odro
dzenie w Polsce 37, siłami wytwórczymi i że ,,nie uwzględniono w spo
sób należyty rodzimego podłoża społeczno-gospodarczego, wyolbrzymiano 
rolę wpływów zagranicznych, idealizowano rolę Kościoła i papiestwa“.

Współczesna historiografia polska mówi w związku z rozwojem fol
warku w XV i XVI w. o zasadniczym przewrocie w stosunkach gospo
darczo-społecznych w Polsce oraz podkreśla, że folwark przeszkodził 
rozwojowi akumulacji pierwotnej i spowodował w tym kraju długie trw a
nie feudalizmu; mimo tego uważa jednak rozwój wielkiego m ajątku za 
decydujący czynnik w epoce feudalizmu. Natomiast historiografia czeska 
zajmowała tu stanowisko niejednolite. Dawna historiografia czeska na
zywała zmiany zachodzące u nas w końcu XV i w pierwszej połowie 
XVI w. „przewrotem gospodarczym“. F. Hrubý i B. Mendel pojmowali 
wszystko to jako początek kapitalizmu w rolnictwie i w istocie feudalny 
folwark ustożsamiali z wielkim majątkiem kapitalistycznym. We współ
czesnej historiografii czeskiej A. Mika nie zgadza się na określenie zmian 
w strukturze wielkiego m ajątku pierwszej połowy XVI w. zmianami ja
kościowymi i zaprzecza ich dalekosiężnemu znaczeniu. J. Válka, F. Ma
tejek, J. M acůrek38 i inni wskazują, że jak u nas, tak i gdzie indziej 
w Europie środkowej, po wielkich wstrząsach XV w. nadal trw ały sto
sunki feudalne. Jednakże dochodziło przy tym do zmian. Dochodziło do 
nowej organizacji gospodarstwa feudalnego, a mianowicie do rozwoju 
folwarku. Nastąpiło rozszerzenie produkcji folwarcznej, doszło do two
rzenia i rozszerzenia dworów, rozwinęło się zainteresowanie określo
nymi ubocznymi gałęziami produkcji rolniczej, np. hodowlą owiec, go- 
rzelnictwem itd.

Cóż można powiedzieć na tym tle o rozwoju dóbr członków rodu Tu- 
rzonów, którzy osiedlili się na Śląsku i na Morawach z końcem XV 
i w pierwszej połowie XVI w.? Przede wszystkim zajmiemy się stosun
kami na terenie Śląska.

37 Odrodzenie w Polsce, t. I, pod red. S. Arnolda, Warszawa 1955, wstęp.
38 Zob. J. M a c ů r e k ,  Valašská kolonisace v západních Karpatech do r. 1618—20 

(Slovanské historické studie, t. II, Praha 1957); t e n ż e ,  K otázce vývoje a výnosu 
velkého pozemkového vlastnictví na pohraničí Moravy, Slezska a západního Sloven
ska před Bílou Horou (Sborník filos, fakulty v Brně, 1957) i tam cytowana lite
ratura.



Dotychczasowa lite ra tu ra39 poświęciła uwagę majątkom Turzonów 
na Śląsku o tyle, o ile ogólnie interesowała się dobrami pszczyńskimi, 
które zostały utworzone jako osobny m ajątek aktem króla Macieja 
z r. 1474 i aktem króla Władysława II z r. 1478. Specjalnie interesującą 
jest zmiana z r. 1517, kiedy właściciel m ajątku pszczyńskiego, książę 
cieszyński Kazimierz, sprzedał go „ze wszystkimi posiadłościami i pra
wami“ za 40 000 złotych węgierskich bratu biskupów wrocławskiego i oło- 
munieckiego, Aleksemu Turzonowi 40. W tymże roku (1517) czwarty brat 
Turzonów krakowskich, Jan młodszy, który miał w swoim posiadaniu 
już od r. 1505 Niemiecką Wisłę, nabył w drodze kupna od synów Henryka 
z Ziębic Wołów, Ścinawę i Rudę 41.

W ten sposób na Śląsku oprócz Jana, biskupa wrocławskiego, uloko
wali się jeszcze dwaj inni Turzonowie: Aleksy i Jan  młodszy, stając się 
właścicielami wielkich i o dużym znaczeniu dóbr śląskich. Zmiany te 
zostały potwierdzone również przez króla Ludwika II w r. 1519 (13 V) 
w odniesieniu do Pszczyny 42, a w r. 1518 w odniesieniu do Wołowa, Ści
nawy i R udy43. W końcu jednak cały omawiany m ajątek znalazł się 
w r. 1525 44 w rękach Jana Turzona młodszego, który utrzym ał go aż 
do r. 1546, kiedy to Pszczynę kupił biskup wrocławski Baltazar Promnic.

Ten obraz rozwoju posiadłości ziemskich Turzonów na Górnym Śląsku 
można na podstawie najnowszych badań w archiwach budapeszteńskich, 
warszawskich i pszczyńskich pod wielu względami rozszerzyć. Ze źródeł 
uzyskanych w tych archiwach dowiadujemy się, że Janowi Turzonowi 
młodszemu zapewniano powtórnie własność ziemską na Pszczynie i Wo-

39 F. R a c h f a h 1, Zur Geschichte der Grundherrschaft in Schlesien (Zeitschr. 
d. Savigny Stiftung f. Rechtsgeschichte, t. XVI, 1895, s. 108—199); B. B e l l e r o d e ,  
Beiträge zur Schlesiens Rechtsgeschichte, it. IV, Breslau 1890; A. S t e i n b e c k ,  Ge
schichte d. schlesischen Bergbaues, t. I, 1857; C. G r ü n h a g e n - H .  M a r k g r a f ,  
Lehns- u. Besitzurkunden Schlesiens u seiner einzelnen Fürstentümer im Mittel- 
alter, t. I—II, 1883; E. Z i v i  er,  Geschichte d. Fürstentums Pless, t. I, 1906; L. M u
s i  o ł, Pszczyna. Monografia historyczna, Katowice 1936; K. P i w a r s k i ,  Historia 
Śląska w  zarysie, Kraków 1947; Konferencja Śląska Instytutu Historii PAN, t. I—II, 
Wrocław 1954; J. M a c ů r e k ,  Slezsko a jeho úloha ve vývoji česko-polských 
vztahů na přelomu 15/16. století (Česko-polský Sborník, red. M. Kudělka, t. I, 
s. 223 i n.).

40 Dokument sprzedaży z 21 II 1517 opublikowany u G r ü n h a g e n a - M a r k -  
g r a f a ,  op. cit., t. II, s. 404. Nowe potwierdzenie sprzedaży z 26 IX 1517 wydru
kowano w publikacji Cseh kozephori oklevelek, wyd. przez Węgierską Akademię 
Nauk w r. 1952 pod red. S. Kniezsy, nr 61.

41 G r ü n h a g e n - M a r k g r a f ,  op. cit., t. I, s. 289.
42 W cyt. publikacji węgierskiej, nr 64; B e l l e r o d e ,  Beiträge..., t. II, s. 102, 255.
43 Praha, SAU, Oddz. Archiwum Koronne, oryg. Zob. też G r ü n h a g e n -  

M a r k g r a f ,  op. cit., t. II, s. 410.
44 G r ü n h a g e n - M a r k g r a f ,  op. cit., t. II, s. 410.



łow ię45, o potwierdzeniu wszystkich zmian majątkowych na obszarze 
m ajątku pszczyńskiego46, o wewnętrznej administracji dóbr pszczyń
skich, o donacjach ziemi i licznych koncesjach na rzecz ludności poddań- 
czej, o prawie niektórych poddanych do korzystania z drzewa w lasach 
zwierzchności, o koncesjach na zakładanie stawów rybnych, o potwier
dzeniach praw szlachty w dobrach pszczyńskich 47. Łącznie z tym wystę

45 Rada miasta Krakowa w r. 1541 potwierdza brzmienie dokumentu króla Fer
dynanda z 16 IV 1527, potwierdzającego Janowi Turzonowi wszystkie dokumenty, 
dotyczące jego majątku pszczyńskiego (Országos Leveltár w Budapeszcie, ANR, 
fasc. 473, Oddz. Dl., nr 12, po niemiecku). Baltazar, biskup wrocławski, najwyższy 
starosta śląski, 19 III 1550 potwierdza przyrzeczenie burmistrza i rady miasta Nysy, 
że Jan Turzo z Wołowa ma prawo bez przeszkód posiadać swój dom z ogrodem 
w  Nysie (ibid., fasc. 927, Oddz. Dl., nr 14).

46 Król Ludwik potwierdza 16 IX 1525 kupno majątku pszczyńskiego i przela
nie praw majątkowych z Aleksego Turzona na Jana Turzona (Państw. Archiwum 
w Pszczynie, sygn. 50/178). Jan Turzo na Pszczynie w drodze umowy z 28 VI 1536 
dokonuje zamiany pewnych posiadłości pod Pszczyną (ibid., sygn. 56/175 II). Akta 
sprzedaży przez Jana Turzona wrocławskiemu biskupowi Baltazarowi Promnitzowi 
1545—1550 (ibid., sygn. III, 7).

47 Burmistrz i rada miasta Kromierzyża potwierdzają 5 II 1527 na prośbę bi
skupa Stanisława Turzona dokument króla Ludwika z 13 V 1519, którym król udzie
lił Aleksemu Turzonowi prawa rządzenia w swoich dobrach pszczyńskich, niedawno 
nabytych od księcia cieszyńskiego, według prawa, jakie sam wybierze (Országos 
Leveltár w Budapeszcie, Oddz. Dl., nr 23 168, po czesku). Aleksy Turzo 28 IX 1521 
zgadza się na prawa szlachty pszczyńskiej i postanawia ich przestrzegać; dokument 
jest potwierdzony także pieczęcią biskupa ołomunieckiego Stanisława Turzona 
(Państw. Archiwum w Pszczynie, sygn. 48/29, po czesku). Jan Turzo na Pszczynie 
26 VI 1527 daje kowalowi Wojtkowi Nikowi prawo na „młotownię-* (ibid., 
sygn. 52/30). Tenże 31 VII 1531 daje Wojtkowi Nikowi koncesję na branie takiej 
ilości drzewa z lasów śmilowickich, ile będzie go potrzebował do produkcji węgla 
drzewnego (ibid., sygn. 53/31). Tenże w r. 1531 potwierdza dawne przywileje miasta 
Pszczyny (ibid., sygn. XXVII. 1). Tenże 25 IX 1533 potwierdza dokument księcia 
cieszyńskiego Kazimierza udzielony Jakubowi z Grodowic (ibid., sygn. 54/170). 
Przywileje udzielone przez Jana Turzona w 1. 1533—1552 (ibid., sygn. XLa—II, od
pisy). Tenże 6 III 1539 daje Jerzemu Biasowskiemu prawo do swobodnego korzysta
nia z drzewa pod Porąbką w 'związku ze szkodami spowodowanymi rozlaniem 
stawu rybnego (ibid., sygn. 59/175/1, po czesku). Tenże 26 VI 1539 nadaje Mateu
szowi Młynkowi ziemię na urządzenie stawu rybnego (ibid., sygn. 60/34, po czesku). 
Tenże 25 II 1540 o sołectwie Jana Wierskiego, który prosił o potwierdzenie dotych
czasowych uprawnień (ibid., sygn. 61/35, po czesku). Tenże 8 VIII 1540 nadaje 
przywilej Łukaszowi Bvišovskiemu na utworzenie stawu rybnego (ibid., sygn. 62/36, 
po czesku). Potwierdzenie przez miasto Pszczynę 29 X 1541 dokumentu wydanego 
przez Jana Turzona w r. 1535 w sprawie rodziny Bodeckich (ibid., sygn. 55/32). 
Potwierdzenie przez Jana Turzona w r. 1542 przywilejów dla szlachty pszczyńskiej 
wydanych przez Aleksego w r. 1521 (ibid., sygn. 63/37, po czesku). Przywilej w y
dany przez Jana Turzona mieszczaninowi pszczyńskiemu Wojtkowi w celu urzą
dzenia stawu rybnego (ibid., sygn. 66/39). Kopia aktu nadanego przez Jana Turzona



pują wzmianki o sporach granicznych z sąsiednimi majątkami, o długach 
ciążących na m ajątku pszczyńskim Jana Turzona młodszego48. Wszystko 
świadczy o tym, że jego gospodarka w m ajątku pszczyńskim miała cha
rakter pasywny i że nawet wysokie renty pieniężna i naturalna, które 
płacili mu poddani (jak o tym pisze urbariusz m ajątku pszczyńskiego 
w r. 1536) 49, nie wystarczyły na pokrycie jego potrzeb. Jest także jasne, 
że dobra pszczyńskie w pierwszej połowie XVI w. (za czasów Jana Tu-

miastu Pszczynie w r. 1545 w związku ze szkodami wyrządzonymi przez pożar 
(ibid., sygn. XXVIII, 1). 8 VII 1549 potwierdzenie przez Jana Turzona dokumentu 
z r. 1533 nadanego Joachimowi Grodowskiemu (ibid., sygn. 77/170).

48 W r. 1517 polska kancelaria królewska do Stanisława, biskupa ołomuniec- 
kiego, w sprawie procesów w Pszczyńskiem (Warszawa, Biblioteka Narodowa, 
Teki Górskiego, fasc. 5, f. 125 a—b). 27 VI 1525 wyrok sądowy o wieś Bytków mię
dzy Janem Turzonem a Anną Brodecką i o granicę między ziemią cieszyńską 
a pszczyńską (Országos Leveltár w Budapeszcie, Odd. Dl., nr 25717, po czesku). 
7 X  1528 Karol, książę ziębicki, wzywa przed sąd ziemski Jana Turzona z po
wodu zatrzymywania majątku Anny Brodeckiej (ibid., ANR, fasc. 1110, Oddz. Dl., 
nr 60). Oblig Jana Turzona na 1050 złotych węgierskich dla wdowy po rycerzu 
Janie z Lidlawy, 20 I 1529 Nysa (ibid., ANR, fasc. 473, Oddz. Dl., nr 16, po nie
miecku). Oblig Jana Turzona na 50 zł na rzecz szpitala pszczyńskiego, 14 VI 1530, 
Pszczyna (ibid., fasc. 474, Oddz. Dl., nr 35, po czesku). Jan Turzo o swoim długu 
wobec kościoła pszczyńskiego na 50 zł węgierskich, 14 VI 1530, Pszczyna (ibid., 
fasc. 474, Oddz. Dl., nr 35, po czesku). Oblig Jana Turzona na 100 złotych węgier
skich, które jest winien ołtarzowi Św. Krzyża w kościele pszczyńskim, 17 VII 1530, 
Pszczyna (ibid., fasc. 474, Oddz. Dl., nr 36, po czesku;. Klasztor henrykowski na 
Śląsku, 21 VII 1533, w sprawie pożyczki 6000 złotych węgierskich Janowi Turzo- 
nowi (ibid., fasc. 474, Oddz. Dl., nr 21, po niemiecku). Stanisław Turzo, biskup oło- 
muniecki, i Aleksy Turzo, palatyn węgierski, poręczają za dług swego brata Jana 
Turzona klasztorowi henrykowskiemu, 29 IX 1538, Kromierzyż (ibid., fasc. 474, 
Oddz. Dl., nr 4). Jan Turzo za poręczeniem swoich braci, biskupa Stanisława i na
miestnika węgierskiego Aleksego, daje w zastaw (12 III 1535, Nysa) Piotrowi z Kri- 
kawic i z Wrocławia i jego synowi Mikołajowi za 3000 złotych węgierskich trzy 
wsie w dobrach pszczyńskich (ibid., fasc. 473, Oddz. Dl., nr 7, po niemiecku). Sta
nisław Turzo, biskup ołomuniecki, potwierdza (8 XI 1537 w Kromierzyżu, po czesku) 
umowę między Janem Turzonem a Salomonem z Benedektowa o majątku pszczyń
skim, który Jan Turzo odstąpił Salomonowi na lat 6 (ibid., fasc. 474, po czesku). 
Jan Turzo (25 12 1537, Pszczyna, po czesku) oblig na 400 złotych węgierskich, 
które pożyczył mu mieszczanin pszczyński Jerzy Slezena (ibid., fasc. 473, Oddz. Dl., 
nr 26). Opat henrykowski obniża (29 IX 1539, Nysa) procent 600 złotych z kwoty 
6000 złotych, które pożyczył Jan Turzo, do połowy (ibid., fasc. 474, Oddz. Dl., nr 1). 
Władysław Berka informuje Jana Turzona (7 IV 1541, Praga), że otrzymał jego list 
w sprawie majątku pszczyńskiego, że jednak nie może mu pomóc ani radą, ani 
finansowo (Országos Leveltár w Budapeszcie, Oddz. Thurzo cs., reg. 8). Jerzy, mar
grabia brandenburski i książę raciborski, przyrzeka Aleksemu Turzonowi (27 VII 
1528, Opawa), że jego poręka za margrabiego na 23 900 zł na skrypcie Jerzego 
z Szalmberka nie przyniesie mu szkody (ibid., Oddz. Dl., nr 25597, po czesku).

40 Archiwum Państwowe w Pszczynie.



rzona) były nie tyle majątkiem opartym o gospodarkę folwarczną, ile 
raczej jeszcze majątkiem opartym o rentę naturalną i pieniężną pod
danych. Pod tym względem był on bliższy współczesnemu wielkiemu 
majątkowi na Morawach niż współczesnej wielkiej posiadłości polskiej, 
k tóra już w pierwszej połowie XVI w. miała charakter gospodarki fol
warcznej.

Jakie były przyczyny wielkiego zadłużenia pana na Pszczynie, nie da 
się powiedzieć. Wydaje się jednak, że dużo pieniędzy pochłonął nie tylko 
kosztowny tryb życia, ale i jego rodzina, w tym także biskup wrocławski, 
starszy jego brat Jan Turzo, który niejednokrotnie starał się o pożyczki 
u swojego brata na Górnym Śląsku 50.

*
*

*

Na pytanie, jak wyglądał rozwój ekonomiczny w dobrach biskupich 
Stanisława Turzona, biskupa morawskiego, ołomunieckiego, w długim 
okresie pełnienia urzędu (1497—1540) można odpowiedzieć: Biskupstwo 
ołomunieckie pod względem majątkowym w czasie, kiedy Stanisław 
Turzo został biskupem, znajdowało się w stanie poważnego upadku. 
W tym czasie wszystkie m ajątki biskupie były wydzierżawione szlachcie 
morawskiej i znaczna ich część nawet była oddana w  zastaw 51. Jedyna 
pożyczka, którą otrzymał Stanisław Turzo (r. 1496) od swego ojca, mie
szczanina krakowskiego Jana Turzona, w wysokości 8000 zł ułatw iła mu 
objęcie władzy. Do pożyczek i zastawów musiał uciekać się również pod
czas swego urzędow ania52, w ten tylko bowiem sposób mógł wykupić

50 5 IX 1520, Nysa, burmistrz i rada miasta Nysy legalizują skrypt dłużny 
Jana Turzona, biskupa wrocławskiego, na 1000 złotych węgierskich, które pożyczył 
od młodszego brata Jana Turzona, pana na Wołowie 26 III 1519 (Országos Level- 
tár w Budapeszcie, Oddz. Dl., nr 23155, po niemiecku). 20 IX 1520, Nysa, miasto 
Nysa legalizuje akt Jana Turzona, biskupa wrocławskiego, którym stwierdza, że 
pożyczył 1500 złotych węgierskich od swojego brata Jana Turzona, zostawiając mu 
jako porękę różne pozłacane naczynia i klejnoty (ibid., Oddz. Dl., nr 23327, po nie
miecku). Na potrzeby finansowe biskupa wrocławskiego Jana Turzona rzuca światło 
jego list z 1 II 1513 z Nysy (ibid., Oddz. Dl., nr 22390, po łacinie) stwierdzający, że 
otrzymał udział w spadku i że zrzeka się dalszych pretensji. Zob. też list Jana 
Turzona, biskupa wrocławskiego, z r. 1520 w sprawie pożyczki udzielonej mu przez 
pana Wołowa (w edycji W e n z 1 a, op. cit., s. 57—58).

31 K. L e c h n e r, Die ältesten Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bis
tums Olmütz, Brno 1902, s. 135—137.

52 Z r. 1511 skrypt dłużny na 3000 zł, który Jerzemu Turzonowi, hrabiemu krem- 
nickiemu, dał Stanisław Turzo (J. A d a m u s ,  Sbírka listin k děj. m. Ostravy, t. I, 
nr 33). Po upływie okresu spłacenia długu zapisuje mu zyski z miasta Ostrawy 
(zob. też cyt. publikację węgierską pod redakcją S. Kniezsy, Oddz. Dl., nr 52, s. 85).



zastawione majątki (np. Hukwaldy) i przyczynić się do poprawy stanu 
majątku kościelnego.

Tak czy inaczej Stanisławowi Turzonowi udało się jednak wkrótce 
podnieść biskupstwo ołomunieckie pod względem gospodarczym53. Oło- 
munieckie Księgi pozwów  jasno świadczą, że potrafił zacięcie bronić go
spodarczych i innych interesów biskupstwa ołomunieckiego przed świec
kimi feudałami morawskimi i przed wciskającą się do kraju reformacją. 
Gospodarkę majątków biskupich oparł on o system rent. Ziemię podzielił 
między poddanych, zadowalając się rentą naturalną i pieniężną. Wielką 
pieczą otaczał hodowlę ryb, która stanowiła cenne źródło dochodów. 
Z jego inicjatywy i przy jego pomocy Jan Dubravius, jego sekretarz, 
a później biskup, napisał dzieło De piscinis, które przez długie lata było 
cenną instrukcją do zakładania i konserwacji stawów rybnych 54.

Niemało starań poświęcił Stanisław Turzo sprawie rzemiosł i cechów. 
Tak więc w r. 1523 przyznał sukiennikom ostrawskim prawo, aby „sukna 
swoje mogli stemplować i pieczętować“ 55; w r. 1534 wydał kowalski re
gulamin cechowy (dla Wyszkowa), w 1537 regulamin rzeźniczy itd .56

Na wzmiankę zasługuje także fakt, że popierał w dobrach biskupich 
handel i targi. W związku z tym więcej dałoby się powiedzieć o ruchu 
handlowym, jaki od końca w. XV rozwinął się między Śląskiem a Sło
wacją, Krakowem a Śląskiem i który był możliwy już dzięki ojcu bi
skupa ołomunieckiego i wrocławskiego, mieszczaninowi krakowskiemu 
Janowi Turzonowi57. Więcej wiadomości jest też o udziale Jana Turzona 
w przemyśle górniczym na Śląsku 58. Problem ten zasługiwałby na osobne 
opracowanie albo z punktu widzenia produkcji nowych dóbr, albo z punk
tu widzenia stosunków produkcyjnych.

53 F. M a t e j e k ,  K moravsko-slovenským stykom v době rozvitého feudalizmu 
(Historické studie, t. II, Bratislava 1956, s. 169—170).

54 F. H r u b ý ,  Z hospodářských převratů českých v století 15. a 16. (Český 
časop. historický, t. XXX, 1924, s. 232); F. M a t ě j e k, Přehled rozvoje rybníkařství 
na Moravě v 2. pol. 15. a v 1. pol. 16. století s přihlídnutím k přilehlým oblastem  
slezským  (Čas. slezs. musea, 1956, V). Pierwsze wydanie De piscinis r. 1547, 2 w y
danie r. 1559. Polski przekład O rybach z r. 1600 wydany w Krakowie. Liczne 
dokumenty o urządzaniu jazów, stawów rybnych w majątkach biskupich w Ostraw- 
skiem w edycji A d a m u s a ,  op. cit., t. I, z lat 1514—1539.

55 A d a m u s ,  op. cit., t. I, nr 42.
56 J. P e ř i n k a ,  Dějiny m. Kroměříže, t. I, ś. 327.
57 P t a ś n i k, op. cit.
58 J. M a c ů r e k ,  artykuł w Česko-polským sborníku (red. M. Kudělka, t. I, 

s. 262) i tam cytowana literatura. Z nowych dokumentów: Karol, wojewoda zię- 
bicki, dał Janowi Turzonowi 27 II 1529 przywilej na prowadzenie prac kopalnia
nych w górach Schenenwald i zwolnienie go na 10 lat od płacenia dziesięciny (Or- 
szágos Leveltár w Budapeszcie, Oddz. ANR, fasc. 473, nr 16).



Widać z powyższego, że nie można pominąć śląskich i morawskich Tu- 
rzonów w żadnej rozprawie zajmującej się okresem humanizmu na te
renie czesko-słowacko-polskim na przełomie XV i XVI w. i w pierwszej 
połowie XVI w. Stali się oni bowiem ważnym czynnikiem także w sto
sunkach czesko-polskich i czesko-słowackich 59 przy końcu XV i w pierw
szej połowie XVI w. dzięki temu, że zasymilowali się w Krakowie, na 
Śląsku i na Morawach. * i

59 Oprócz dotąd podanej literatury i źródeł dotyczących kwestii znaczenia Tu- 
rzonów pochodzenia krakowskiego dla stosunków czesko-słowackich można w y
mienić szereg listów biskupa ołomunieckiego Stanisława Turzona wysyłanych 
w 1. 1529—1533 na Słowację do członków niektórych rodów feudalnych lub do 
mieszczan. W pierwszym rzędzie można cytować listy z r. 1530 do palatyna wę
gierskiego Franc. Revaya (dziś znajdujące się w Słów. Muzeum Narodowym, Oddz. 
Kor. Revay, po łacinie), dalej listy Stanisława Turzona wysyłane do Bańskiej By
strzycy w 1. 1530—1533 (Miejskie Archiwum w Bańskiej Bystrzycy, po łacinie
i po czesku) i do Koszyc w r. 1529 (Miejskie Archiwum w Koszycach, Oddz. 
Schwarzenbachiana, po niemiecku). Poza tym można tu wymienić szereg listów 
Stanisława Turzona z 1. 1530—1539 z Państw. Archiwum w Kromierzyżu (Oddz. 
Variae litterae, Oddz. Volná korespondence). Tu i tam tematem uwag jest przede 
wszystkim problem niebezpieczeństwa tureckiego, które stanowiło przedmiot dy
skusji w kołach humanistów czeskich i węgierskich od końca w. XV, przy czym 
zazwyczaj poszczególni humaniści wzywali świat europejski do walki przeciw 
Turkom, prącym do Europy. W końcu, o ile chodzi o stosunki na Słowacji, można 
przypomnieć-list Jana Dubraviusa, biskupa ołomunieckiego, adresowany do Alekse
go Turzona (Országos Leveltár w Budapeszcie, Oddz. Thurzo cs., reg. 8), w którym 
jest mowa o ostatniej woli Stanisława Turzona.


