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ODGŁOSY RUCHU ANABAPTYJSKIEGO WE WROCŁAWIU 
W TRZECIM I CZWARTYM DZIESIĄTKU LAT XVI WIEKU

Wrocław schyłku XV w. i pierwszej połowy XVI stulecia jest ośrod
kiem żywej ruchliwości intelektualnej, ośrodkiem mającym wszelkie 
warunki do tego, aby stać się szeroko promieniującym centrum  renesan
sowej kultury. Wśród warunków tych brak wprawdzie jednego: mece
natu monarszego, tak żywą odgrywającego rolę zarówno w dalekim 
Mediolanie, jak bliskim Krakowie, zarówno w Pradze, jak i w śląskim 
Brzegu czy Legnicy. I nie o same środki materialne tu  chodzi, ale o mo
narsze ambicje, w których obrębie szerokie promieniowanie kulturalne 
jakże często jest narzędziem wpływu politycznego. Monarchia — cesar
ska, królewska czy nawet książęca — to czynnik jeszcze potężny, stojący 
w okresie swej pozytywnej gospodarczej, politycznej, a także kulturalnej 
roli w kształtowaniu się społeczeństw. Tymczasem od początku XIV w. 
potężnemu Wrocławiowi brak bodaj dworu książęcego, dusi go natomiast 
rywalizacja dwu stolic królewskich: Krakowa i Pragi. Boleśnie odbija 
się to na gospodarce miasta, na jego losach politycznych, na jego kul
turze; dość wspomnieć upadek podniesionej u progu stulecia inicjatywy 
założenia uniw ersytetu w nadodrzańskiej stolicy.

W braku władzy monarszej występują tym  silniej na widownię dwa 
inne czynniki: kościół i patrycjat miejski. Biskupstwo wrocławskie po
siada na przełomie stuleci dwu wybitnych humanistów jako swych 
kierowników. Każdy innego typu, czy to skrajny rygorysta i zacięty 
Niemiec — Rot, czy jego antyteza, indyferent i wielostronny tolerant — 
Jan Turzo; każdy wniósł jednak niezaprzeczalne wartości do rozwoju 
kulturalnego miasta. Dodajmy, że Turzo, a po nim Jakub Salza dostroili 
się w pełni, a nawet byli współtwórcami specjalnej atmosfery wrocław
skiej, jak najszerszego liberalizmu religijnego czy obyczajowego 1, u któ
rego podstaw leżała pełna świadomość dezaktualizacji poglądów kościoła 
na wiele spraw i... pełna chęć korzystania nadal z możliwości m aterial
nych, jakie dawało wysokie stanowisko w hierarchii kościelnej.

1 Nie darmo Melanchton wyrażał się o Wrocławiu: „Nie ma kościoła w Niem
czech, który by był bardziej spokojny”; por. S. T y n c, Z życia patrycjatu w ro
cławskiego w  dobie renesansu (Sobótka 1953, s. 81).



Obok nich wielki patryc ja t wrocławski: Rhedigerowie i Monauowie 
przede wszystkim. Nie gorzej od kleru wykształceni Europejczycy, któ
rym intelekt dawno podyktował krytyczne spojrzenie na średniowieczny 
kościół, a wysiłek w kierunku budowy fortun podszeptywał przychyl
ność dla sekularyzacji, w ogromnej większości staną też w pierwszej 
połowie XVI w. na pozycjach luterańskich. Ale i oni dalecy byli od 
jakiegokolwiek fanatyzmu religijnego, a już tym bardziej myśli o wal
kach religijnych. Spokój, tak potrzebny dla wielkich obrotów handlo
wych, tak potrzebny dla beztroskich wyjazdów do Włoch czy Francji, 
dla radowania się książką czy obrazem — oto ich dewiza czy pragnienie. 
Wybitne jednostki obu warstw — patrycjatu  czy kleru — chcą przede 
wszystkim stabilizacji istniejącego stanu rzeczy. Wszelkimi sposobami 
odsuwają też od siebie myśl o możliwości przewrotu społecznego, która 
raz po raz uparcie puka do bram miasta. Obie warstwy nie wypełniają 
jednak całości obrazu intelektualnego Wrocławia doby renesansu. Jeśli 
są najwybitniejszymi nosicielami kultu  piękna i radości życia, nie są 
jednak wcale nosicielami najsilniejszych akcentów myślowego buntu. 
Ten akcent reprezentują dwie inne warstwy: inteligencja miejska i rze
mieślnicze pospólstwo.

Inteligencja miejska to warstwa bardzo złożona: niższy kler i nie
rzadko już świeccy, żyjący z pracy nie tyle rąk, co pióra i mózgu, na
uczyciele, pisarze miejscy, różni sekretarze możnych potentatów, medycy, 
malarze, muzycy itp. Różne są ich losy życiowe: niekiedy zasiadają 
później na fotelach biskupich lub — lekarze zwłaszcza — dorabiają się 
magnackich fortun. Tymczasem jednak łączy ich pochodzenie, głównie 
ze sfer uboższego mieszczaństwa, i niepewność sytuacji życiowej. Są 
przecież u początku swej kariery, są wszyscy, a wielu do końca życia, 
wyzyskiwanymi najmitami; iluż takich jest i wśród księży substytutów, 
pełniących de facto funkcje duszpasterskie za przebywających daleko 
poza parafią możnych posiadaczy licznych prebend. Narasta więc w tej 
warstwie krytycyzm do otaczającego świata i podświadoma choćby goto
wość do buntu. Dodajmy, że są to ludzie najczęściej rzetelnie wykształ
ceni, choć na głodnym żakowskim garnuszku, nie tylko snobistycznie 
wrażliwi na piękno sztuki renesansu czy literatury  klasycznej, ale 
chłonni intelektualnie wobec każdej śmiałej nowej myśli. Nie pragną 
stabilizacji. Nie znają lekkiego uśmieszku pobłażania w stosunku do 
zaleceń takiej czy innej religii, nie trzym ają kurtyzan, a w długich 
debatach zwalczają celibat i oficjalnie się żenią. Noszą w sobie cały świat 
burzy i náporu, świat branej na serio walki nowego ze starym.

Mimo to większość z nich nie staje na skrajnym, radykalnym stano
wisku, zwłaszcza jeśli chodzi o rewoltę społeczną. Będą najwyżej jej 
sympatykami i dyplomatycznymi obrońcami. Czy jest to wyraz słabości



i niezdolności do czynu, cechującej nieraz intelektualistów różnych epok? 
Częściowo zapewne tak. Ale nie tylko to leży u podstaw ich postępo
wania. Określiliśmy ich wyżej jako najmitów. Jako tacy są jednak nie 
tylko materialnie, ale i myślowo zależni od pragnących spokoju szczytów 
hierarchii społeczeństwa wrocławskiego, świadomie lub częściej nie
świadomie przejmujący w pewnym stopniu jej ideologię, która jeśli nie 
niszczy ich porywów, to je stępia, ścisza, otula w mgłę wahania. Wielu 
nie zerwało jeszcze z myślą o karierze w obrębie dotychczasowego świata.

1 wresżcie trzeci czynnik — ludzie pracy rąk, często deklasujący się 
już materialnie. Szkoła miejska włożyła im  pióro do rąk i nauczyła 
czytać. Dalej nie poszli w wiedzy książkowej. Alfą i omegą została 
Ewangelia. Wiedzę książkową mają nieraz w nienawiści, w pogardzie, 
zwłaszcza humanistyczne „pogaństwo”, którego zresztą nie było im dane 
bliżej poznać. Mają jedyny oręż: własną, nagą myśl. Ale myśl nie 
uwikłaną w żadne oportunistyczne dążenia do zachowania istniejącego 
świata, w żaden lęk; myśl czasem grzęznącą w mistycyzmie, często 
jednak jakże logiczną, krytyczną i śmiałą. Pogardzani jako motłoch, 
są jednak czynnikiem jak najsilniej zapładniającym współczesną kulturę. 
Potężnie oddziałują przede wszystkim na bliższą sobie społecznie, a nie
raz nawet rodzinnie związaną inteligencję miejską, podtrzymując jej 
ustawiczny niepokój wewnętrzny, nie dozwalając pogrążyć się całko
wicie w uzależnieniu się od kół rządzących.

Takie jest tło społeczne percepcji radykalnych dążeń religijno- 
-społecznych na terenie Wrocławia i reakcji na te dążenia ze strony klas 

-panujących. Wspomniane tło określa zarówno drogi i możliwości tej per
cepcji, jak jej znaczenie w dziejach kultury miasta i jej losy.

Wiadomo, że anabaptyzm nie był monolityczną ideologią czynnego 
społecznego buntu, że rozszczepiał się na szereg mniej lub więcej ugodo
wych czy marzycielskich nawet dążeń, w wyniku czego stosunek klas 
panujących do niego wahał się między skrajną, całkowitą niemal tole
rancją a krwawym prześladowaniem każdego podejrzanego o jakikol
wiek związek ze „straszliwą herezją” 2. Te prześladowania, nasilające się

2 Zmienność i różnorodność postawy w arstw  panujących w stosunku do ana
baptystów doskonale charakteryzuje list M elanchtona do Fryderyka Mykomusa 
z lutego 1530 r. (Corpus Reformatorum, II, s. 17): „Ich war anfangs, als ich zuerst 
Storch ... dem das ganze Geschlecht der W iedertäufer seinen Ursprung verdankt, 
kennen zu lernen begann, von einer torischen Milde befangen. Waren doch auch 
andere der Absicht, dass Ketzer nicht mit dem Schwerte zu vertilgen seien. Damals 
nämlich w ar der Herzog Friedrich hefftig. auf Storch erzürnt und wenn er nicht 
von uns in Schutz genommen worden wäre, würde der rasende und erschlechtete 
Mensch hingereichtet worden sein. Jetzt reut mich diese Milde nicht wenig. Was 
für Unruhen, was für Ketzereien hat er nicht spärer erregt? Denn du musst so 
denken: wie aus den Zähnen der Schlange in der Fabel ein gewappnetes Geschlecht



po wojnie chłopskiej, komunie monasterskiej czy każdym odruchu 
społecznego buntu, sprawiały jednak, że ludzie niechętnie, tylko w ukry
ciu, przyznawali się do swych poglądów. Z drugiej strony klasy panujące 
nawet po przejściu wielu doświadczeń bardzo mętnie tylko orientowały 
się w odcieniach ideologii radykalnej. Już po doświadczeniach lat 1525 
i 1534 Maciej Drzewiecki w liście do biskupa warmińskiego Maurycego 
Ferbera uważa poglądy anabaptystów za bliskie potępionej przecież 
herezji W iklefa:J. „Luteranie i anabaptyści” nierzadko wymieniani są 
jednym tchem w korespondencji współczesnej.

Nie ułatwia to oczywiście wydobycia ze źródeł istotnego obrazu 
dążeń ideologicznych danego środowiska. Pierwszy ślad percepcji rady
kalizmu religijnego wydaje się łączyć we Wrocławiu z rozpoczęciem 
w r. 1520 działalności drukarskiej Kaspra Lybischa. Radykalizm dogma
tyczny — aż do zaprzeczenia celowości chrztu dzieci i zaprzeczenia 
obecności Chrystusa w sakramencie ołtarza, więcej, aż do zaprzeczenia 
istnienia trzech osób boskich — kiełkował pod koniec drugiego dziesię
ciolecia XVI w. równocześnie w różnych puńktach Europy 3 4. Wędrowni 
księgarze i drukarze by wali nierzadko jego nosicielami i propagatorami 5. 
Spośród mających kontakty z Wrocławiem był takim Jan H u t6 czy 
wydawca legnicki S org7. Wielorakie świadectwa mówią nam o tym, 
że fala „zakazanych druków” obiega miasto. Na wiosnę 1521 r. kapituła 
wrocławska niepokoi się szczególnie faktem, że „luteranie” przekładają 
Pismo święte na wszystkie język i8. Ale nie jest to czysty luteranizm. 
Istnieje wprawdzie w mieście mniemanie, że „młodych” uwiódł Luter, 
ale równocześnie stwierdza się, że są „gorsi” od mistrza. Często mówi 
się o tym, że w mieście sprzedaje się pisma „et alia opuscula vergentia

erstanden sein soll, so sind von dem einem Storch alle diese Sekten der Wieder
täufer und Zwinglauer ausgegangen. Sei deshalb der Ansicht: die Obrigkeit ist 
schuldig m it der grössten Strenge bei Niederhaltung derartiger Geister zu ver
fahren. Du siehest ja, welche Verachtung die A utorität der Obrigkeit erfahren 
hat, wie sicher sich die Schelme fuhren, weil sie sehen, dass die Milde oder 
vielmehr die Nachsicht bei der Regierung so gross ist”.

3 Por. Acta Tomiciana, XVI, cz. 1, n r 290.
4 Por. V. H u s a ,  Tomas M üntzer a Cechy, Praha 1957; G. M e c e n s e f f i ,  

Die H erkunft des oberdeutschen Täufertum s (Arch. f. Reform. Gesch., 1956, 
XLVII); G. Z s c h ä b i t z ,  Zur m itteldeutschen Wiedertäuferbewegung, Berlin 1958; 
W. U r b a n ,  Łukasz Delfin, polski antytrynitarz na Morawach w połowie X V I w. 
(Przegl. Histor., 1961, z. 4).

5 Por. „Quell, z. Gesch. d. W iedertäufer”, V, s. 20, 24, 41, 130, 351.
G Por. W. N e u s s e r ,  Hans Hut, Berlin 1913, s. 21—22.
7 Por. F. B a h l o w ,  Die Anfänge d. Buchdrucks zu Liegnitz, Legnica 1928; 

E M a l e c z y ń s k a ,  Fryderyk II legnicki wobec lewego nurtu reformacji na Śląsku 
(Studia z dziejów polskich i czechosłowackich, t. I, Wrocław 1961, s. 240).

8 Por. P. K o n r a d ,  Die Einführung d. Reformation in Breslau, Wroclaw 1917, 
s. 15 nn.



in contemptum et deturpationem  sedis apostolicae et status ecclesiasti
ci” ,J. Kapituła pomstuje na „bibliopolas et librorum venditores”, a rów 
nocześnie walczy z książkami heretyckim i we własnej bibliotece 9 10 11. Ze 
względu na bliskość geograficzną centrum  luterańskiej reformacji, jej 
rozgłos, a równocześnie względną jawność, wynikającą w dużej mierze 
z „nieszkodliwości” społecznej, będą to przede wszystkim druki lute- 
rańskie. Ale z drugiej strony nie można całej wrzawy sprowadzać do 
tych tylko druków. Wybucha po prostu w momencie zbyt na to wcze
snym, a jej przyczyna — heretyckie książki i rękopisy — jest prawdo
podobnie odbiciem różnorodnych nurtów  reformacyjnych n .

Kasper Lybisch nie był w każdym razie wyłącznie drukarzem lute- 
rańskim. Wśród jego wczesnych druków pojawiają się Zwingli i Schwen- 
kenfeld 12, dogmatycznie niewątpliwie o wiele ostrzejsi od luteranizmu 
i ściągający na siebie coraz silniejsze potępienia tak luterańskie, jak 
katolickie. Lybisch umie jednak lawirować. Działa w każdym razie 
we Wrocławiu do r. 1540; w r. 1539 zawiera ugodę z Winklerem, wy
rzekając się druku książek łacińskich na rzecz niemieckich. Tyle umie 
o nim powiedzieć oficjalna historia drukarstw a wrocławskiego. Równo
cześnie jednak wydana przez Wolkana kronika anabaptyjska podaje, 
że w r. 1538 działający na Morawach brat Grzegorz Lybisz jest już trzeci 
raz w więzieniu 13 *; w więzieniu znalazł się ponownie w r. 1544, gdzie — 
jak opowiadano — doświadcza go diabeł, przyjąwszy na siebie postać 
złej kobiety. W roku następnym jest już wolny i wraz z innymi braćmi 
zostaje wysłany „in die Schlesie zum Volk”. „Es wurden dadurch”, 
opowiada kronika braci hutterowskich, „sonst viel beweget in der Schle
sie die einen Eifer bekamen und der W ahrheit folgten” v\

Dzieje Grzegorza, niewątpliwie bliskiego krewnego Kaspra, rzucają 
promień światła i na istotną działalność wrocławskiego drukarza, i na

9 K apituła wrocławska 11 m aja 1530, Arch. Kapit. Wrocław., sygn. AA. C. I. la, 
Acta Capitulorum, pod tąż datą; toż 16 i 18 m aja 1520, tamże; por. N. P o l ,  Jahr
bücher d. Stadt Breslau, III, s. 29.

10 Por. F 1 i e g e 1, Die Dombibliothek (Ztschr. f. Gesch. Schles., LIII, s. 125).
11 Sytuacja, jaka wytwarza się we Wrocławiu na początku la t dwudziestych, 

przypomina żywo kilkanaście lat późniejszą sytuację w Gnieźnie. W r. 1525 Drze
wicki, wymieniwszy jednym tchem anabaptystów i luteranów, informuje o kolpor
tażu wszelkich heretyckich książek w Gnieźnie i dodaje: „nunc vero contum suum, 
ut nos Polonos inficiant exercentes facerunt multos libros et vetus et novum 
testamentum in linguam Polonicam vertere”; por. Acta Tomiciana, XVI, cz. 1, n r 290.

12 B. K o c o w s k i ,  Drukarstwo dolnośląskie, s. 15—16; J. S c h e i b e 1, Ge
schichte, s. 11—14; W. M o 1 s d o r  f , Die Frühgesch. d. Breslauer Buchhandels, 
s. 237; M. B u r  b i a n k a, Adam, Dyon i Kasper Lybisch wrocławscy drukarze refor- 
macyjni (Roczn. Bibi., 1961, s. 65 nn.).

13 Por. R. W o l k a n ,  Geschichtsbuch d. Hutterischen Brüder, Wien 1923, 
s. 56—57.

H Tamże, s. 200.



wczesne drogi przenikania do Wrocławia radykalnej ideologii religijnej. 
Warto zwrócić uwagę i na to, że jawnie propagowany przez Kaspra 
Lybischa zwinglianizm budził duże zainteresowania wśród anabaptystów 
morawskich. Z ich to prawdopodobnie rąk zbiegły mnich wrocławski Zei- 
sing i jego przyjaciel Weise, brat czeski, otrzym ują pisma Zwingliego ir\

Z kolei trzeba zwrócić uwagę na bliskie stosunki inteligencji m iej
skiej Wrocławia z Norymbergą i Augsburgiem. Norymberga jeszcze przed 
wybuchem wojny chłopskiej w Niemczech jest widownią dramatycznych 
zajść, jakie dotknęły właśnie tę grupę ludzi — drukarza, meistersingerów 
i malarzy. Silny powiew radykalizmu zaznacza się tu  zwłaszcza w lecie 
1524 r., a „złym duchem” jest rektor szkoły w Norymberdze Hans Denk, 
działający tu  od r. 1523. Wykształcony na uniwersytecie w Ingolstadt, 
pracował przed przybyciem do Norymbergi w Augsburgu i Regensburgu 
jako nauczyciel, później w Bazylei jako korektor drukarski. Marzyciel 
i mistyk Denk nie tylko odrzucał stanowczo „wszelki sens” chrztu dzieci, 
a w „sakramencie ołtarza” widział jedynie symbol, ale nawet do Pisma 
świętego odnosił się z zastrzeżeniam i15 16. Zbawionym można być i bez 
znajomości Pisma, bez kazań. Wiara polega na życiu zgodnym z sumie
niem. „Joh. Denkius nobis turbas dat”, charakteryzuje go później Capito 
w jednym ze swoich listów 17. Chrzest dorosłych przyjął jednak Denk 
późno, już po wygnaniu z Norymbergi, z rąk Hubmayera; bliskie związki 
łączyły go również z Ludwikiem Hätzerem. Daleki od haseł rewolucji 
społecznej, choć nigdzie długo miejsca nie zagrzał, uniknął więzienia 
i śmierci kacerza. Zmarł w r. 1527 z zarazy. Po jego śmierci bezimienny 
drukarz wydał wyznanie wiary Denka pod mylącym cenzurę tytułem  
Hans Denk W iderruf 18.

Przedtem jednak, właśnie w Norymberdze, działalność Denka ułat
wiła zdemaskowanie całej grupy ludzi. Wybucha proces „bezbożnych” 
malarzy”, a toczy się już w gorączce wywołanej wojną chłopską. Głów
nymi oskarżonymi są w nim zdemaskowani w końcu r. 1524 malarze: 
bracia Bartel i Sebald Beheim oraz Georg Penz i Hans Greiffenberger, 
autor siedmiu traktatów  religijnych z lat 1523—1524. Według zeznań 
Greiffenberga „sprzyjał anabaptystom” i Hans Dürer, i jego uczniowie. 
Poglądy całej grupy są bliskie poglądom Denka. Cechuje je ten sam

15 S. F o r n a ę o n, Michael Weise (Ztschr. f. Kirchengesch., 1954, N. F., XXXIII, 
s. 35—44); L. M a t u s i k ,  Michał Weise (Sobótka, 1959, s. 457).

16 „Die heilige Schrift halt ich über alle menschlichen Schätze aber nit so 
hoch als das Wort Gottes... Also mag eyn Mensch der von Gott erwelt ist... Predigt 
und Geschrift selig w erden”; por. H. D. F e 11 m a n n, Schriften, II, s. 107.

17 Fellmann, Hans Denk Schriften, s. 14.
18 Por. S. H i r z e l ,  Heimliche Kirche, Hamburg b. r., s. 89 nn.; T h . K o 1 d e, 

Hans Denk und der Prozess gegen die gottlosen Maler in Nürnberg, (Beitrr. 
z. Bayer. Kirchengesch., 1902, VIII).



radykalizm dogmatyczny i brak ostrzejszych haseł radykalno-społecz- 
nych. Wychodzą też z procesu obronną ręką. U Denka sprawa kończy 
się wygnaniem, w stosunku do Beheimów oskarżenia powtarzają się 
jeszcze w r. 1526 i wreszcie Bartłomiej Beheim, aby znaleźć pokrycie, 
wchodzi w służbę katolika Ludwika bawarskiego 1!).

Mimo że krew się nie polała, grupa została rozproszona i tu  dochodzi
my do rzeczy dla naszego tem atu najważniejszej — odprysków wro
cławskich sprawy norymberskiej. Wprawdzie w świetle dotychczasowych 
badań nie da się wykazać silniejszych związków cechu malarzy wrocław
skich w tym okresie z Norymbergą 19 20, natomiast norymberczykiem, który 
po procesie bezbożnych malarzy otarł się o kontakty z myślą anabap- 
tyjską, był głośny Jan  Hess, proboszcz kościoła Marii Magdaleny i jeden 
z twórców reformacji luterańskiej Wrocławia. Przybyły do Wrocławia 
dopiero w r. 1513, utrzym ywał Hess nadal stosunki z rodzinnym mia
stem. W związku ze śmiercią matki zjawił się tam już w r. 1517 21. Nie
bawem, w r. 1523, widzimy go znów w Norymberdze, 'gdzie skierowano 
korespondencję w sprawie powołania go na kaznodzieję u Marii Magda
leny 22 23 24 25. Część jego rodziny jawnie skalała się anabaptyzmem. Zeznanid 
głośnego Jana Huta wymieniają w r. 1527, nawiązując do stosunków 
w Norymberdze i działalności Denka, także Jana Hessa jako jednego 
z przywódców anabaptystów w rocław skich2:ł. Nie jest to oczywiście 
proboszcz Marii Magdaleny we Wrocławiu, ale jego krewniak i imiennik, 
krawiec norymberski. Po niespełna 10 latach jawi się z powrotem 
w Norymberdze i zostaje przez radę miejską wtrącony do lochu pod 
zarzutem anabaptyzmu Przeżył mimo wszystko swego zmarłego 
w r. 1537 imiennika wrocławskiego i umiera w r. 1552 jako duchowny 
anabaptyjski na Morawach 2r’.

Czy predykant i późniejszy proboszcz Marii Magdaleny utrzymywał 
kontakty ze swym krewniakiem, czy ułatwiał mu w pewnym stopniu 
pobyt w mieście? Niewątpliwie tak. Można nawet przypuścić pewien

19 Por. K o 1 d e, op. cit.
20 A. S c h u l t z ,  Urkundl. Gesch. der Breslauer Malerinnung, Wrocław 1866; 

por. „Ztschr. f. Gesch. Schles.”, VIII.
21 G. B a u c h ,  Zur Breslauer Reformationsgesch. (Ztschr. f. Gesch. Schles., XLI, 

s. 336).
22 Cod. dipl. Silesiae, XXVI, s. 10.
23 „Quell, z. Gesch. d. W iedertäufer”, II, s. 41—42. Hut zapytany o przywódców 

anabaptystów stwierdził m. in.: „zu Breslau es seien zwen, Osswald und Hess ge
nann t”.

24 Tamże, V, s. 292, postanowienia rady w Norymberdze, Donnerstag 26 III 1534: 
„Hansen Hessen W idertaufer im Loch zu red halten pinden und bedrohen”.

25 W o l k a n ,  Geschichtsbuch d. Hutterischen Brüder, s. 259: „in diesem 
52 Jahre ist auch der Bruder Hans Schneider oder Hess ein Diener in der Notdurft 
zu Olechowniz im Mähren...”



wpływ Jana Hessa II na głośnego wrocławianina. Luteranizm Hessa, 
przejęty po długich wahaniach w r. 1524, do końca życia proboszcza 
nie był bez skazy. Hess chłonął wielorakie wpływy i choć — zgodnie 
z postawą większości swej warstwy — nie zdobył się na jakiś radykal
niejszy krok, a osobista przyjaźń łączyła go całe życie z Melanchtonem, 
był przecie typowym przedstawicielem silnej wewnętrznej rozterki. 
Już w latach szkolnych, zanim przyszło mu zdobyć gruntowne wykształ
cenie w W ittenberdze i nawiązać osobiste kontakty z Lutrem, zawadził 
również o Zwickau. Na Śląsku proboszcz Marii Magdaleny, a przedtem 
notariusz biskupa Jana Turzona, darzony przez niego przyjaźnią i otrzy
mujący z jego rąk zgromadzone przez biskupa renesansowe rękopisy, 
przyjaźni się równocześnie z dworzaninem Fryderyka II legnickiego, 
świeckim rycerzem z Osieku, Kasprem Schwenkfeldem.

Schwenkfeld był głośnym przeciwnikiem nauki o transsubstancjacji 
i nosicielem wielu poglądów, które sprawiły, że w opinii współczesnej 
uchodził za anabaptystę 26. Przyjaźń jego z Hessem nie ograniczała się 
chyba do czysto towarzyskich stosunków, jeśli Schwenkfeld nawołuje 
w jednym z listów do Hessa, aby odważniej stawał po stronie prawdy 27. 
Jest zresztą rzeczą charakterystyczną, że sam Luter ostrzegał Hessa przed 
„fałszywymi prorokami” 28.

Hess nie uczynił jednak niczego, co by mogło zamącić „spokój wro
cławski”. Nie wystąpił ostro w sprawach dogmatycznych, społecznie zaś 
okazał jedynie duże zainteresowanie dla spraw biedoty; pełnił przecie 
z ramienia rady miejskiej urząd jałmużnika, miał walną zasługę w bu
dowie szpitala Wszystkich Świętych, otaczał opieką polskich robotników 
żniw nych29. Ale na tym  się jego postawa społeczna kończyła; czynne 
wystąpienia społeczne potępiał i w tym sensie właśnie pisze do Lutra
0 „monstra anabaptistarum ” 30. Zresztą podobne stanowisko zajmował
1 Schwenkfeld, i wielu z prawicy anabaptyjskiej, żeby wspomnieć tylko 
działającego na Morawach, a żywo powiązanego ze Śląskiem dr Baltazara 
Hubmeyera. Może dlatego też tak bliskie były Hessowi pokojowe idee 
braci czeskich, czemu później, w r. 1540, da wyraz w dyspucie z bratem 
Czerwonką i towarzyszami 31. Mimo wszystko jednak, kiedy w Niemczech

2f> Por. E. M a l e c z y ń s k a ,  Fryderyk II legnicki, s. 233.
27 P. K o n r a d ,  Die Einführung der Reformation in Breslau, s. 27.
28 List z r. 1534, datowany feria quarta post M argareth, przytacza M. Pol, Jahr

bücher, III. s. 38: „Moneo vero te, u t a profetis caveas, qui iam passim vagantur 
et auctore Carlstadio et Zwinglio de eucharistia pessime scribunt, sentiunt et 
loquuntur”.

29 P o l ,  Jahrbücher, III, s. 34, 35, 60, 64.
K o f f m a n e, Gesch. d. W iedertäufer in Schlesien (Korr. Bl. d. Gesch. d. 

evangel. Kirche, III, s. 39).
31 Por. ostatnio L. M a t u s i k ,  Śląskie kontakty późnohusyckie i brackie (Stu

dia z Dziejów Polskich i Czechosłowackich, I, s. 212).



rozegrała sią wojna chłopska, kiedy na Śląsku agitacja Huta wydała 
krwawe owoce 32, a nawet Schwenkfeld musiał opuścić Legnicę, położe
nie Hessa we Wrocławiu stało się trudne, zwłaszcza że koła katolickie 
chciały wykorzystać pewien zaistniały rozdźwięk między Hessem a obo
zem luterańskim, oferując mu powrót do katolicyzm u33 34. Toteż już na 
początku r. 1526 Hess skarży się głośno Albrechtowi brandenburskiemu 
na swoje ciężkie położenie we Wrocławiu i ofiaruje mu swoje służby :Vt. 
Aczkolwiek ostatecznie do przesiedlenia się Hessa do Prus nie doszło, 
propozycja jest bardzo charakterystyczna. Prusy były azylem nierewo- 
lucyjnej części lewicy reformacyjnej; protegował ją jawnie jeden 
z głównych doradców księcia H eideck35 * 37, a i dwór samego Albrechta 
przez długie lata roił się od cichych albo jawnych zwolenników poglądów 
anabaptyjskich 3(\  Duchowni anabaptyjscy byli powszechnie dopuszczani 
do kazań na zamkach możnych, aż burgrabia gdański Jan  Werden zwra
cał uwagę Albrechtowi, że sekta anabaptyjska dąży do obalenia wszel
kiej zwierzchności:J7.

Wątpliwą prawowierność luterańską Hessa w tych latach znał dobrze 
i wspomniany wyżej Heideck, jeśli jeszcze w r. 1530 wzywał go, aby się 
wypowiedział o sakramencie ołtarza — ,,im bliżej pierwotnego kościoła, 
tym lepiej” 38. Niebawem Stankar nie bez powodu informuje właśnie 
Hessa o swojej polemice z Zankarem oskarżonym o błędy anabaptyjskie 39. 
Mimo wszystko pastor kościoła Marii Magdaleny przejściowo tylko i bar
dzo lekko dotknięty był „zmazą” poglądów anabaptyjskich. Obawy jego, 
czy może dłużej przebywać we Wrocławiu, wywołane chyba pobytem 
w mieście Jana Hessa II i jego działalnością, były tym  bardziej płonne, 
żc w swych wahaniach nie był odosobniony. Skłaniali się przejściowo 
ku umiarkowanej ideologii anabaptyjskiej tak wybitni we Wrocławiu

32 E. M a l e c z y ń s k a ,  Gabrielowcy śląscy (Odrodzenie i Reformacja w Pol
sce, VI, s. 19).

33 Die Protokolle des Breslauer Domkapitels (Corr. Bl. d. evangel. Kirche, XV, 
cz. 2, s. 213).

34 T. T s c h a k e r t, UB. z. Rejormationsgesch. d. Herzogtums Preussen, II, 
nr 436.

35 M a l e c z y ń s k a ,  Fryderyk II legnicki, s. 245.
3(5 Acta Tomiciana, XVI, cz. 2, n r 651. List Dantyszka do Tomickiego z r. 1534: 

„Hic apud nos audiri ceptum est de Anabaptistis et Zwinglianis, qui sacramento 
Eucharistiae nihil tribuunt ferunturque iam et apud nos esse; apud ducem Prussiae 
certo sunt et quidam de primis eius consiliariis. Veniunt etiam huc Gdanum et ad 
Montem Regium his sectis plerique infecti ex inferioris Germaniae et aliis partibus 
expulsi clandestineque nostros inficiunt”.

37 Tamże, n r 589.
38 T. T s c h a k e r t ,  UB. z. Reformationsgesch., II, nr 712.
39 Biblioteka Uniwers. Wrocławskiego, rkps, sygn. R. 247, Briefband VII, nr 28, 

list z 29 VIII 1531.



ludzie, jak rodzina Metzlerów40 czy kanonik kapituły dr Michał W ittiger41. 
Że nurt ten wśród szesnastowiecznych intelektualistów wrocławskich 
był dość silny, świadczy pośrednio wypowiedź rygorysty luteranina i za
ciętego wroga anabaptyzmu, jakim był proboszcz kościoła Św. Elżbiety 
we Wrocławiu, wybitny humanista, Ambroży Moiban.

Bliższy o wiele Lutrowi, a zwłaszcza Melanchtonowi, niż Hess, idąc 
za myślą obu wymienionych, stoi Moiban na stanowisku, że nie tylko 
zbrojne powstanie chłopskie jest godne potępienia, ale zwalczać trzeba 
i karać wszelkie poglądy zatrącające pokojowym anabaptyzmem. W tym 
duchu pisze, wydany zresztą dopiero w r. 1537, swój trak tat przeciw 
anabaptystom 42, do którego przedmowę napisał sam Luter. Wyraźnie 
stwierdza w nim Moiban wpływ anabaptyzmu na inteligencję wro
cławską: „Es ist zu erbarmen, wie er (der Teuffel) nicht allein die 
einfelligen Bauern auf den Dörfern, sondern auch etliche aus dem 
hochgelernten solches überredet, dass sie dann hingehen und verachten 
alles” 43.

Szczególnie irytacja ogarnia go na myśl o ludziach skrycie sprzyjają
cych anabaptyzmowi „die subtilen Geister als die W iedertäufer, welche 
auch heimliche Wolfe sein, darunter man gehen muss” 44. Czyżby cho
dziło między innymi o Hessa? Niewykluczone, choć trak ta t nazwisk 
nie wymienia. Zresztą, jak wiemy, Hess nie był jedyny. Nawet u Św. 
Elżbiety, gdzie Moiban był od r. 1535 pastorem i gdzie rządził silną 
ręką, miał anabaptyzm cichego zwolennika, altarystę Schnabla45. Nie 
brak też w traktacie Moibana i wyraźnej przymówki do rycerza refor
matora, Kaspra Szwenkfelda: „Es ist viel besser ein H err oder Edel
mann ... speculiere ... wie er einen Bär oder Wildschwein stechen soll 
auch Hirschen oder ander Wildfellen, denn dass er sich mit der gött
lichen Maiestät einlege ganz mit scharfen Gedanken sie zu straffen

40 Por. P. K o n r a d ,  Dr. Ambr. Moibanus, Halle 1891, s. 68—9; „Quell, z. 
Gesch. d. W iedertäufer”, I, s. 416: „Doch weil die M etzler die vor etlichen Jahren 
nach M ähren gezogen, ihre Geschwesterkinder sind, ist zu verm uten, dass sie 
dieses Gift von ihnen oder aus ihren Zuschreiben gegossen haben”. Por. również 
zeznania Jerzego Nespitzera, tamże, II, s. 187.

41 Por. K o n r a d ,  D. A. Moibanus, s. 68—69. Szczegóły o Wittigerze por. 
Z i m m e r m a n n ,  Die persönliche Zusammensetzung des Breslauer Domkapitels 
1500—1600, Weimar 1900, s. 302.

42 „Das herrliche M andat Jesu Christi unseres H errn und Heilands: Gehet hin 
in die ganze Welt und prediget das Evangelium”, Wroclaw 1537: por. Arch. 
Państw, we Wrocławiu, sygn. Klose 42, K. 135 nn.

43 Tamże, sygn. Klose 42, K. 135.
44 Tamże.
,5 K o n r a d ,  Dr. A. Moibanus, s. 68—69; por. Arch. Państw, we Wrocławiu, 

sygn. Klose 42, K. 152. Schnabel nie utrzymał się pod rządami Moibana i zbiegł 
do Polski; por. tamże, Klose, K. 153.
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und zu lernen, wie man das Ewangelium solle predigen, auch wie man 
tauffen solle, in welchem Alter"’ 46.

Pod gryzącą ironią Moiban humanista, były student krakowski 
i pierwszy na Śląsku grecysta 47, skrywa skierowany do szlachty, a godny 
wręcz czasów głęboko średniowiecznych... zakaz myślenia. Dla chłopów 
zaś ma on, syn wrocławskiego szewca, nieopisaną pogardę: „Pfui allen 
lausigen Bauern, die nicht w ert sind, dass sie der Erdboden traget, und 
wollen durch die Taufe sehenden, das zu nicht anders gelengen will, 
denn zu lauter Mutwill und A ufruhr”.

Zatrzymaliśmy się dłużej przy postawie Moibana nie tylko dlatego, 
że — jak podkreśliliśmy — trak ta t jego jest pośrednim dowodem nasile
nia odruchów anabaptyjskich na Śląsku i we Wrocławiu, ale ponieważ 
zarysowująca się w traktacie sylwetka psychiczna autora dopełnia 
w sposób charakterystyczny obraz szerokiego wachlarza postawy inteli
gencji wrocławskiej.

Tymczasem wbrew wszelkim zakazom nie tylko szlachta nie umiała 
się już ograniczać tylko do polowań i turniejów, ale i prosty, nieuczony 
człowiek krytykował i myślał. A im bardziej był — chwilowo bodaj — 
proletariuszem, im bardziej nie miał nic do stracenia, tym bardziej 
ostra, bezkompromisowa jego myśl nie dawała zasnąć warstwom posia
dającym. Sytuacja społeczna we Wrocławiu w latach dwudziestych 
i trzydziestych XVI w. nie była łatwa. Rzemiosło z wielu powodów, 
w które nie tu miejsce wchodzić, przeżywało kryzys. Miasto z trudem  
daje sobie radę z problemem biedoty, łożąc z jednej strony duże sumy 
na opiekę społeczną, z drugiej wydając drakońskie zarządzenia dla zwal
czania żebractwa 48. Raz po raz spotykamy też notatki o samobójstwach 
biedoty w rocław skiej49 50. Inni prą do wystąpień czynnych. Już w r. 1522 
duchowieństwo ucieka na Wyspę Tumską z obawy przed powstaniem 
Jest to jeszcze okres początkowego ferm entu reformacyjnego; w 12 lat 
później kapituła wrocławska utyskuje wręcz na „perfidiam anabapti- 
sarum ” 51.

Wieś podwrocławska, źródło ustawicznego dopływu biedoty do mia
sta, pełna była radykalnego religijnego wrzenia. Wsie dookoła Sobótki 
przesiąknięte są schwenkfeldyzm em52. Kapituła wrocławska żąda wy
pędzenia ze wsi kościelnych chłopów uwłaczających sakramentowi ołta-

40 Tamże, Klose, K. 196.
47 Por. S. T y n c, Z życia patrycjatu wrocławskiego (Sobótka 1953, VIII, s. 82).
48 Por. Po l ,  Jahrbücher, III, s. 39.
49 Tamże, s. 34—35.
50 Tamże, IV, s. 156.
51 Arch. Archidiecez. Wrocław, Acta capit., III, C, 16.
52 O. K a d e 1 b a c h, Ausführliche Geschichte K. Schuenkenfelds, Lubań 

1860, s. 21.



i z a 5:5. Gdzieniegdzie sytuacja się zaostrza: w Milejowicach, Bogusławi- 
cach i Rzeplinie chłopi w r. 1533 zorganizowali się i zobowiązali między 
sobą, że pod karą ćwiartki piwa nie będą dawać świadczeń proboszczowi, 
który nie został przez nich wybrany. Kapituła na jednym ze swych 
posiedzeń daje wyraz niemałemu przerażeniu z powodu wypadków 
w tych wsiach. Wysyła tedy poselstwo do króla Ferdynanda z zawiado
mieniem, że jego mandaty przeciw anabaptystom nie są zachowywane 53 54 55.

Do miasta docierała nie tylko myśl pacyfistycznych i marzycielskich 
przedstawicieli anabaptyzmu. Wiemy, że ukrywał się tu  w przebraniu 
handlarza wołów przez jakiś czas Claus Salb z Oeringen jeden z gło
śniejszych radykalnych przywódców anabaptyjskich. Hut w swoich 
cytowanych już 'zeznaniach obok Jana Hessa wymienia jako przywódcę 
anabaptystów wrocławskich ,,Oswalda” 56. Jest to prawdopodobnie Oswald 
Gleyt, znany z działalności w wielu środowiskach. Podobnych agitato
rów przesunęło się rzecz jasna przez Wrocław w różnych czasach więcej.

Ciekawy problem stanowią mnisi z klasztorów wrocławskich. Liczne 
są wypadki, że zrzucają habit, bynajmniej nie stając się luterskimi pre
dykantami, ale idą żyć z pracy rąk i wsiąkają w rzemiosło 57. Tak jeden 
ze zbiegłych mnichów wrocławskich bierze się do wypiekania chleba 
dla biedoty, inny wybiera murarkę. Jeden ze zbiegłych augustianów 
wziął się do papiernictwa 58. Skutki agitacji są widoczne w latach czter
dziestych. Wielu z uboższych rzemieślników: stolarzy, kowali, cieśli, nie 
chce świętować niektórych świąt, jak np. Wniebowstąpienia, i ostentacyj
nie w te dni pracuje 59. Tu i ówdzie wyłaniają się ze źródeł konkretne 
nazwiska rzemieślników „skalanych plamą anabaptyzm u”. Dzieje się to 
zwykle w szczególnych okolicznościach: człowiek związany z anabapty z- 
mem od lat, zagrożony wykryciem i represjami, odprzysięga się oficjal
nie i chrzci podchowane już dzieci, aby uzyskać spokój. Tak w r. 1529 
odprzysięga się przed radą miejską em igrant ze Świdnicy, Niclas Stos- 
s e r60; w kilka lat później wykryto i zagrożono wygnaniem z miasta 
kowala Grzegorza, który nie chciał ochrzcić dzieci61. W r. 1548 nie w y
mieniony z nazwiska krawiec z Nowego Miasta we Wrocławiu chrzci 
w kościele Św. Elżbiety swoją 7-letnią córkę, której jako zwolennik 
anabaptyzmu dotąd nie chrzcił, a teraz z konieczności wybrał dla niej

53 Arch. Archidiecez, Acta capit., III. b-2.
54 K a s t n e r, Archiv f. d. Gesch. d. Bistums Breslau, I, s. 73.
55 Por. K o f f m a n e  (Corr. Bl. f. evangel. Kirchengesch., III, s. 38—39).
;>(i Por. „Quell, z. Gesch. d. W iedertäufer”, II, s. 41—42.
57 P o l ,  Jahrbücher, III, s. 35.
58 Tamże.
59 Tamże, III, s. 96.
G0 Arch. Państw, we Wrocławiu, sygn. Klose 42, K. 188.
61 Tamże, sygn. Klose, K. 189.



raczej pro testan tyzm G2. W kilka lat później odbył się w tymże kościele 
chrzest dwu anabaptyjskich chłopców, których „zła m atka” chowała 
w anabaptyzmie, nazywając bez chrztu jednego Szymonem, a drugiego 
Erazmem. Nadano im imiona Piotra i Chrystiana, aby zerwać związek 
z przeszłością G:{.

Są to oczywiście tylko przykłady przypadkowo przekazane przez źró
dła. Wypadków takich musiało być więcej, jeszcze więcej nie zostało 
w ogóle w ykrytych. Raz po raz powtarzały się proklamacje rady m iej
skiej, zwrócone przeciwko ukrywanym  przez ludność, zarówno przez 
rzemieślników, jak i kupców, anabaptystom G'ł. Z drugiej strony padały 
niewątpliwie oskarżenia fałszywe, dyktowane przez ciągłą obawę przed 
rucham i ludowymi. Nastrój ten oddawał doskonale w połowie XVI w. 
kuśnierz kłodzki, a zarazem „M eistersänger” Hieronim Link, którego 
współczesna notatka określa zresztą „gänzlich ein W iederteuffer oder 
Schwenkfelder” 62 63 * 65.

Aber der jetzo in der Welt
Sein Leben nach Gott rieh t’ und stellt
Liest gern die Schrift, lebt in Demut,
Denselben man verachten tut,
Ein W iederteuffer muss er sein,
Niemand m it ihm hält gemein.

Obawa przed „gemeinem Mannes A ufruhr und Empörung” unosi się 
ciągle w powietrzu. Król Ferdynand w czasie pobytu w mieście w r. 1538 
zebrał starszych rady i osobiście zażądał stosowania stanowczych środ
ków, aby „die schrecklichen Irthum  der W iederteuffer und Schwermerei 
vermeiden w urden” 66. Miasto wbrew „pobożnym życzeniom” kapituły 
nie wyszło jednak poza kary wygnania i konfiskaty mienia. Był w tym 
niewątpliwie pewien oportunizm. Unikanie ostrych represji przy równo-

62 Tamże, Klose, K. 193.
63 Tamże.
f/l Por. np. proklamację z 28 IV 1528, tamże, sygn. Klose 42, K. 190: „Es soli 

auch die W idertauffer es seint freye Kauf oder H andwerksleutt nymand Beher- 
bringen könen noch m it ihnen zu thun haben, bey einen Stroff Leybs und G utths 
und wo imynts derselben facten einen aber m ehr alhir erführe und besondern 
der aber die, so die W ydertauffer heymlich oder öffentlich leren wurden, dass 
er dieselben bei seinen Ayden und Pflichten ayne Erbare Rathe ansagen soll”. Por. 
też prawie dosłownie zgodną proklamację z 20 I 1530 (tamże).

65 H. H e c k e 1, Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien, Wrocław 
1929, s. 130.

66 P o 1, Jahrbücher, III, s. 96.



czesnej szerokiej akcji charytatyw nej stępiało ostrze agitacji powstańczej 
i pozwoliło uniknąć gwałtownych zajść, których widownią stawały się 
inne miasta 67.

Ewa Maleczyńska

DIE KONTAKTE DER ANABAPTISTEN MIT DER STADT WROCŁAW IM 
DRITTEN UND VIERTEN JAHRZEHNT DES XVI. JAHRHUNDERTS

Nach einer eingehenden Analyse der Stellung der städtischen Intelligenz des 
XVI. Jahrhunderts irp Klassenkampf, die Verfasserin bemüht sich die Kontakte der 
Bevölkerung von Wroclaw mit der anabaptistischen Bewegung darzustellen. Als 
Quellenm aterial wurden die gedruckten Quellen zur Geschichte der W iedertäufer 
in Schlesien, aber auch die Handschriften des Stadtarchivs und der U niversitäts
bibliothek zu Wroclaw herangezogen. Auf ihrem Grund werden die Berührungen 
der Anabaptisten mit den Wroclauer H andwerkern und besonders m it einigen 
Buchdruckern, wie Kaspar Liebiesch, aber auch vielen Schneidern, Schuhmachern 
u. a. gezeigt. In ziemlich engen Beziehungen zu den A nabaptisten steht auch der 
Förderer des Protestantism us in Wroclaw, Dr. Johannes Hess.

67 Błędne przypuszczenie, jakoby na rynku wrocławskim w r. 1538 stracono 
trzech anabaptystów, zdementował już Köstlin w swej monografii Hessa, a później 
Kofmane (por. Corr. Bl. f. evangel. Kirchengesch., III, s. 39).


