
POLSKA A CZECHY W ŚREDNIOWIECZU
Próba rewizji pojęć *)

Dwie daty, 885 i 965, daty przyjęcia chrztu przez 
dwa organizmy państwowe zachodnio -słowiańskie, 
Czechy i Polskę, miały pod wielu względami podobne 
dla tworzących się dopiero państw znaczenie. Oznaczają 
one skonsolidowanie sLę w obu krajach podobnej, na 
zachodnich modelach opartej struktury państwowej, 
oznaczają otwarcie granic dla wpływów kulturalnych 
zachodniej Europy, dla której najwyższą władzą 
w sprawach duchownych był papież, cesarz w świec
kich. Obie te daty stoją wreszcie w chronologicznym 
pośrodku ekspansji politycznej młodych organizmów 
państwowych, powstałych nie dawno i wykazujących 
wielką prężność na zewnątrz. Tam państwo praskich 
początkowo Przemyślidów rozszerza z biegiem czasu 
swą władzę daleko na wschód i północ, tu młoda dyna
stia Piastów opiera wj ostatecznym wyniku swe pań
stwo o Bałtyk, Karpaty i Bug.

x) Uwagi niniejsze powstały w związku z lekturą książki Spła- 
wińskiego-Piwarskiego-Wojciechowskiego, Polska Czechy dziesięć 
wieków sąsiedztwa, Katowice—Wrocław 1947. Nie mając zamiaru 
wyczerpać wszystkich w niej poruszonych problemów, ograniczam 
się tylko do średniowiecza i pewnych niedość jasno sprecyzowanych 
w niej tez. Zarazem wciągnąłem do rozważań kilka nowszych opra
cowań, przede wszystkim Macourka, Widajewicza i Labudy, oraz 
nowsze opracowania czeskie, które o tematy te potrącają.



Są oczywiście i różnice. Między obu datami zalega 
przestrzeń 80 lat, między ludami różnice położenia 
geograficznego, a co za tym idzie różny stopień podat
ności na wpływy zachodnie. Więcej jeszcze. Chrzest 
Czech przypada na epokę upadku cesarstwa rzymskiego 
Karolingów, na obniżenie potęgi spadkobierców Kar 
rola Wielkiego. Polska przyjmowała chrześcijaństwo 
w chwili, kiedy władza Ottona I stała u szczytu, kiedy 
wskrzeszone po długiej przerwie cesarstwo rzymskie 
narodu niemieckiego nabierało nowych sił do walki ze 
Słowiańszczyzną, kiedy szła już między nimi walka na 
śmierć i życie. Różnie się tedy, mimo wielu cech 
wspólnych, potoczyć miały dzieje obu tych państw na 
przestrzeni wieków średnich, a podniesione wyżej róż
nice wywarły niewątpliwie wielki wpływ na ustosun
kowanie się do siebie obu tych organizmów państwo
wych zachodnio-słowiańskich.

Czechy, spadkobierca idei i części terytorium Pań
stwa Wielkomorawskiego, shołdowane pierwszy raz 
przez Niemcy przejściowo w r. 895, a na stałe w la
tach 950—55, mając dzięki swemu położeniu geogra
ficznemu zamkniętą drogę dla ekspansji na zachód, 
a ograniczone możliwości podbojów na północy, mogły 
natomiast skierować wszystek zasób sił ku wschodowi. 
Toteż rychło po rozbiciu państwa wielkomorawskiego 
Świętopełka przez Madziarów (905/6) sięgają ksią
żęta czescy po podbite już raz przezeń państwo Wi- 
ślan; na północnym wschodzie Śląsk, przynajmniej po 
lewym brzegu Odry, wszedł w związek z państwem 
Przemyślidów. Dzierżawy ich oparły się o Bug i Styr 
na wschodzie, Karpaty i Wag na południowym-wscho
dzie, Odrę na północy. Dokonuje się wreszcie scemen- 
towanie państwowości czeskiej i zniszczenie partyku
laryzmu dzielnicowego, a ostatni jego ślad, księstwo 
libickie Sławnikowiczów, znika w r. 995. Ustaliwszy 
jnodus vivendi z cesarstwem, przyjmując szeroko odeń



dorobek kulturalny Zachodu, mogły mieć Czechy przed 
sobą wielką przyszłość.

Oddzielone od Niemiec pasem Słowiańszczyzny 
nadłabskiej, dotknięte tylko w dwu punktach, na pół
nocnym i południowym zachodzie najazdami niemiec
kimi (przy ujściu Odry w r. 805, i nad górną Wisłą 
w r. 791 ? )2) poczyna od przełomu IX/X w. organizo
wać się państwo polańskich Piastów. Pokryte do 
r. 963 mgłą tajemnicy, jako że nie interesują się nim 
ani kronikarze niemieccy, ani chronografowie bizan
tyńscy, wyrasta powoli, w czasie nie dającym się bli
żej uchwycić, przez podbój Kujaw i Mazowsza, a wre
szcie w latach 963—7 przez zdobycie zachodniego Po
morza. Uśtala się w Polsce organizacja państwowa 
i pojęcie dziedziczności tronu, organizuje, jak i w in
nych państwach, drużyna książęca; społeczeństwo po
znaje monetę jako środek wymiany towarów, utrzy
muje stosunki handlowe ze wschodem i zachodem. 
Wreszcie w nieokreślonym bliżej czasie (963—7?)' 
wchodzi państwo Piastów w stosunek trybutarny do 
cesarstwa niemieckiego z terytoriów zaodrzanskich 3) .

Ale na polu kościelnym, polityka pierwszego władcy 
Polski idzie inną drogą. Zasłonięcie się Mieszka przed 
groźbą nawały niemieckiej chrztem, przyjętym z rąk 
sąsiednich i pobratymczych Czech, związek dyna
styczny Piastów i Przemyślidów przez przybycie do 
Polski Dąbrówki, zawiązane przy tej sposobności przy
mierze wojskowe, wszystko wskazuje na to, iż lata 
963—5 miały zapoczątkować najściślejsze związki 
przyjazne między Czechami a Polską. Stroną, która

2) Por. W i d a j e w i c z ,  Państwo Wiślan, Kraków 1947, 2—3.
3) L a b u d a ,  Studia nad początkami państwa polskiego, Po

znań 1946, 141, przeciw Widajewiczowi, szuka Licikawików w ziemi 
lubuskiej, co już raz ostrożnie przyjmowano (por. Slav. Occ. IV. 
zesz. 1, 96). Trafnie też określa Labuda stosunek prawny Polski do 
cesarstwa na przestrzeni lat 966—1000.



w danej chwili więcej brała i potrzebowała, była oczy
wiście Polska, która już od pierwszych chwil swego 
bytu państwowego weszła w inny stosunek do cesar
stwa niemieckiego niż Czechy. I rzeczywiście już 
w r. 967 posiłkuje książę czeski Bolesław II (967— 
999) polskiego Mieszka przeciw awanturnikowi nie
mieckiemu Wichmanowi i pogańskim Redarom, do
pomagając do odniesienia nad nimi walnego zwycię
stwa4). Z Dąbrówką i pierwszym biskupem, Jorda
nem, przybywa niewątpliwe nad Wartę i czeskie du
chowieństwo; terminologia liturgiczna (np. wyrazy: 
papież, biskup, chrzest, krzyż, msza i wiele innych) 
przejęta została przez Polskę z łaciny w czeskiej sla- 
w izacji5). Architektura wczesno-historycznych na
szych kościołów-rolund: na Wawelu, w Gnieźnie, 
Strzelnie, czy nieco później w Cieszynie6 * 8), przypomi
nająca żywo podobny kształt ówczesnych kościołów 
czeskich, świadczy  ̂ że i na tym polu wpływy czeskie 
w Polsce były ogromne. Przybywają do nas dalej pier
wsze pomniki piśmiennictwa zachodniego: księgi 
liturgiczne, kalendarze, żywoty świętych, roczniki. 
Polska staje otworem dla ekspansji kulturalnej wyżej 
stojących pod tym względem Czech.

Z drugiej jednak strony i pomoc potężnego pań
stwa Mieszkowego, zapewniała władcy czeskiemu bez
pieczeństwo przeciw cesarstwu niemieckiemu, z któ
rym wprawdzie Bolesław na razie utrzymywał dobre

4) W i d u k i n d ed. Holtzmann, III. c. 69; por. W. o j c i e c h o w-
s k i Z., Polska nad Wisłą i Odrą, Katowice 1939, 64 nn.; W i d a j e -  
wi c z ,  Wichman, Poznań 1933, 102 nn.; L a b u d a ,  Studia 107.

B) Według K l i c h a ,  Polska terminologia chrześcijańska, Po
znań 1927, 146—7, przeszło 77% naszego słownictwa z dziedziny li
turgii kościelnej jest pochodzenia czeskiego.

8) S z y d ł o w s k i ,  Pomniki architektury epoki piastowskiej, 
Kraków 1928, 12—3; R i c h t e r ,  V., O ucelu ćeskoslovenskych ro
tund (Ces. Cas. Histor. 1936, 237 —85); P r a z s k y hrad v st?edoveku, 
Piaha 1946, 10.



stosunki, ale z którym każdej chwili gotów był stanąć 
na stopie wojennej, jak się to rzeczywiście stało w nie
dalekiej już przyszłości. Zgodna antyniemiecka akcja 
obu państw chrześcijańskich zachodnio-słowiańskich 
mogła była zupełnie zmienić bieg historii Polski 
i Czech na dalsze stulecia.

Ale równocześnie nastąpiły pierwsze między obu 
stronami nieporozumienia, podsycane niewątpliwie 
przez pogranicznych margrabiów niemieckich, dla 
których groźnym był sojusz polsko-czeski. Przyczy
niła się do tego i śmierć Dąbrówki (977), a dalej wy
bitna indywidualność polskiego Mieszka, czy Bole
sława Chrobrego, nie mająca odpowiedników w posta
ciach czeskiego Bolesława Pobożnego, czy jego na
stępcy Bolesława III Okrutnego. Miary dopełniała nie
wątpliwie naturalna prężność młodszego wiekiem pań
stwa Piastowskiego, które podobnie jak poprzednio 
(895—950) Czechy, szukało obecnie ujścia na ze
wnątrz dla swych sił w formie podboju sąsiednich 
plemion lechickich. W tych warunkach starcie się in
teresów' obu państw, a w dalszej konsekwencji ich 
wzajemna rywalizacja były naturalnym wynikiem ich 
bliskiego sąsiedztwa.

Kto był inicjatorem, kto pierwszy zerwał sojusz 
z r. 965, nie podobna dziś rozstrzygnąć. W każdym ra
zie przyjazne stosunki nie urwały się natychmiast, 
stygły jeno powoli, aż doprowadziły w końcu do otwar
tego zerwania. Wiemy, że gdzieś w latach 973—81 
zajął Mieszko na Czechach wschodnią część teryto
rium Wiślan, tj. późniejsze Grody Czerwieńskie7) : 7

7) Jest to jedyna możliwa do przyjęcia data zdobycia tego te
rytorium przez Mieszka, por. B u c z e k ,  Pierwsze biskupstwa poi - 
skie (Kwart. Histor. 1938, LII. 195—6, 203). W i d a j e w i c z ,  Pań
stwo Wiślan 55, 84, kładzie zdobycie Grodów Czerwieńskich przez 
Polskę na czas około 906. Ostatnio L a b u d a ,  Studia 221—30, wy
stąpił z tezą, że Włodzimierz Wielki zdobył Grody Czerwieńskie



około r. 984 księstwo libickie nad wschodnią granicą 
czeską już graniczy koło Kłodzka bezpośrednio z Pol
ską8), a więc i Śląsk, przynajmniej dolny i średni, 
musiał w tym czasie należeć do Mieszka. Wreszcie 
około r. 989 rzuca się książę polski na Kraków, tery
torium zachodnich Wiślan i resztę Śląska (Niemcza)9), 
opierając ostatecznie granicę państwa kosztem Czech 
o Tatry i Sudety. Przyczyn więc do zerwania przymie
rza było dosyć.

Ale z drugiej strony mamy do zanotowania fakt, 
wcześniejszy bodaj od poprzednich, jak nieudzielenie 
księciu polskiemu przez czeskiego szwagra w r. 972 
pomocy przeciw niemieckiemu margrabiemu Hodo- 
nowi; wyprawa jego na Polskę zakończyła się tym ra
zem szczęśliwie walnym zwycięstwem Mieszka10 11), ale 
cierń nieufności i zawodu pozostał niewątpliwie na 
długo. Dołączyła się do tego rychle rywalizacja na 
polu kościelnym. Polska już od r. 967 posiadała wła
snego biskupa, zależnego wprost od Rzymu, kiedy Cze
chy otrzymały biskupstwo praskie dopiero w r. 973 
(a morawskie około r. 977) i to przez 400 prawie lat 
zależne od metropolii mogunckiej w Niemczech. Zni
kają też dawni misjonarze czescy w Polsce; na ich 
miejsce zjawiają się wprawdzie jednostki, owiane naj
szczytniejszym duchem średniowiecznej ascezy i apo
stolstwa (św. Wojciech i jego otoczenie) X1), ale nie 
budują już pomostu między oboma narodami; prze
ciwnie, 'są wykładnikiem napięć politycznych, jakie

w r. 981 nie na Polsce, ale na Czechach. W hipotezie swej, wskrze
szając dawne poglądy Palacky’ego, idzie jednak za daleko.

8) C o s m a s ,  Chronicon, ed. Bretholz I. c. 27.
9) Tak przyjmują zgodnie W i d a j e w i c z ,  Państwo Wiślan 

87 nn. i L a b u d a ,  Studia 229.
10) T h i e t iri a r u s, Chronicon ed. Holtzmann II. 29.
11) Por. w tej mierze ostatnie wydawnictwo: Św. Wojciech 

997— 1947, Gniezno 1947.



współcześnie panują między obu pobratymcami, a po 
śmierci stają się przedmiotem rywalizacji o ich reli
kwie i tytuł patrona kraju.

Oczywiście odzywają się jeszcze przebłyski daw
nego przymierza z r. 965. W r. 973 obaj władcy, przy 
niewątpliwej inicjatywie Bolesława czeskiego, znaj
dują się w obozie kontrkandydata Ottona II do korony 
cesarskiej, Henryka Kłótnika bawarskiego12), co spo
wodowało zemstę cesarską zarówno w stosunku do 
Bolesława jak Mieszka. Dla czeskiego Bolesława wy
prawa cesarska przyniosła klęskę i przymusowy układ 
pokojowy; dla polskiego Mieszka rok później samotnie 
walczącego zakończyła się sukcesem13), .który jednak 
dawał na przyszłość groźne przestrogi.
, Mimo rozbicia koalicji i niepowodzenia czeskiego 
sytuacja powtórzyła się w r. 984, kiedy znów zgodnie 
Mieszko i Bolesław ofiarowali temuż Henrykowi swą 
pomoc przeciw Ottonowi I I I 14) . Dalej jednak wypadki 
potoczyły się odmiennymi drogami. Tym razem Cze
chy, jak poprzednio ruszyły w bój z Saksonią15), ale 
Mieszko nauczony niechybnie doświadczeniem sprzed 
lat dziesięciu, czynnie nie chciał się zaangażować, do 
czasu wyjaśnienia sprawy czeskiej, upatrując raczej 
w pogańskich Weletach, zagradzających mu dostęp 
do morza, główne dla się niebezpieczeństwo i przeciw 
nim sprzymierzając się z cesarzową Teofanu16). Tak 
tedy Mieszko, nie widząc innego wyjścia, zdając sobie 
sprawę z losu, jaki przypadł w udziele nie tylko po
konanym Słowianom połabskim, ale i możniejszym od

12) W o j c i e c h o w s k i ,  Polska nad Wisłą 70 nn.; L a b u d a ,  
Studia 165 nn.

33) Gęsta episc. Cameracensium (MGHSS. VII. 442); por. L a- 
buda ,  Studia 165 n.; W o j c i e c h c w s k i ,  Polska nad Wisłą 70 nn.

14) T h i e t m a r u s  IV. c. 2; L a b u d a ,  Studia 167 nn.
15) Ibid. 168 n.
16) Ibid. 169.



Polski Czechom (a właśnie lata 983—5 przynoszą 
wzmożoną akcję książąt saskich przeciw Połabianom) 
kierując się zdrowym realizmem politycznym, zdecy
dował się wejść w ściślejszy niż dotychczas stosunek 
trybutarny do cesarstwa. Przypuścić wolno, iż obecnie 
uznał się trybutariuszem z całości swego państwa17). 
Odtąd też często posiłkuje Ottona III w jego wypra
wach na Brandenburg, czy Augsburg, zjawia się na 
dworze cesarskim; ale mimo to na przemienienie sto
sunku trybutarnego w lenny nie przystaje. Od niebez
pieczeństwa tego zasłania się pod koniec życia (985— 
992) ofiarowaniem państwa w zależność od Stolicy 
Apostolskiej i czyniąc tzw. darowiznę Dagome iudexr 
mocą której zobowiązał się płacić papiestwu święto
pietrze18). Krokiem tym odsunął Mieszko raz na za
wsze możliwość wejścia w stały stosunek lenny do ce
sarstwa, jak to uczyniły Czechy w r. 950.

Wśród takiej tedy sytuacji politycznej, kiedy Pol
ska oparła się o protekcję Rzymu, dochodzi w latach 
989—990 do pierwszych kroków wojennych między 
szwagrami. Polityka margrabiów niemieckich trium
fuje, widząc skłócone ze sobą dwa pobratymcze pań
stwa słowiańskie. Opanowanie przez Mieszka Krakowa 
i wojna o niego, w której Polaków popierały, o ironio, 
zastępy niemieckie, Czechów znów pogańscy Luty- 
c y 19), były pierwszym w dziejach polsko-czeskich 
wyraźnym skrzyżowaniem miecza. Do krwi bratniej 
rozlewu i tym razem, na szczęście, jeszcze nie doszło. 
Można nawet zaryzykować przypuszczenie, że obie 
strony w ostatniej chwili usiłowały oręż przeciwnika

1T) L a b u d a ,  Studia 170 nn., gdzie zestawienie źródeł, przy
puszcza, na podstawie opisu zjazdu gnieźnieńskiego u Galla, że zwią
zek trybutarny został obecnie rozszerzony na całą Polskę.

18) Trafnie w tym kierunku domyśla się L a b u d a ,  Studia 
180— 3.

10) T h i e t m a r u s  IV. c. 11—14.



skierować właśnie przeciw Niemcom. Ale do zgodnej 
wspólnej przeciw nim akcji i tym razem nie doszło. 
Obie strony nadal sobie widocznie niedowierzały i bały 
się, by nie zostały zdradzone przez przeciwnika. Osta 
tecznie w przymierzu z Niemcami wytrwał Bolesław 
Czeski.

Akcja z r. 990 była na razie tylko epizodem, skrzy
żowaniem osobistych antagonizmów dwóch poróżnio
nych władców. Nie sięgnęła zdaje się jeszcze w głąb 
psychiki obu społeczeństw. Jeszcze mogła istnieć 
sźansa rzucenia pomostu między Czechy a Polskę, skło
nienia ich do wspólnej antyniemieckiej akcji. Wy
padki ż lat 1003—4 miały tego stanowić jaskrawy 
przykład, przy czym ośrodkiem tej inicjatywy stać się 
miała tym razem Polska, dzięki geniuszowi je j władcy.

Następca Mieszka I, Bolesław Chrobry, to jedna 
z najciekawszych postaci przełomu X/XI w., godna za
jąć równe miejsce obok Ottona III, czy papieża Syl
westra II. Nawet u wrogów budzi Chrobry słowa uzna
nia, nawet w dalekiej Skandynawii po wiekach imię 
jego wypłynie oplecione baśniami. Dzięki swemu ge
niuszowi i umiejętności wykorzystywania okazji, uzy
skuje Chrobry w r. 1000 własną prowincję kościelną, 
rezygnację Ottona III ze wszystkich praw, jakie na 
mocy układu z r. 986 przysługiwały cesarstwu w od
niesieniu do ziem polskich, zgodę cesarza na przyszłą 
swą koronację na króla, a co najciekawsze, jeszcze 
przed r. 1004 począł starać się w Rzymie o koronę 
dla siebie20). To przodujące Chrobrego stanowisko 
wśród monarchów zachodnio-słowiańskich musiało 
dać mu asumpt do snucia daleko idących planów poli
tycznych, a przede wszystkim, przed śmiertelną walką 
z Niemczyzną, skierowało jego wzrok ku sąsiednim 
Czechom. Niepopularność nowego tamtejszego księcia

20) L a b u d a ,  Studia 271 nn.



(Bolesława III) i wewnętrzne zaburzenia w kraju, za
kończone próbą ingerencji Chrobrego w sprawy we
wnętrzne Czech, ostatecznie sprawiły, iż Czechy jak 
dojrzały owoc same wpadły w ręce księcia polskiego, 
same wysłały doń poselstwo z prośbą o objęcie władzy 
nad krajami korony św. Wacława. Nawet sam Henryk 
niemiecki liczyć się musiał poważnie z tym faktem 
i, nie mogąc protestować orężnie, domagał się jedynie 
od przyszłego władcy Polski i Czech złożenia sobie 
z nowych nabytków lennego hołdu21). W tych oko
licznościach opanowanie przez Bolesława w zimie 
1102/3 Czech mogłoby przynieść ze sobą, za cenę 
uznania zwierzchnictwa niemieckiego, stałe połączę- 

 ̂nie tych dwóch państw pod rządami dynastii Piastów.
Nie tu miejsce dla rozważania zagadnienia, czy 

słusznie postąpił Chrobry, odrzucając propozycje Hen
ryka II i rozpoczynając 14-letnią wojnę z imperium 
niemieckim, nie licząc się przy tym zupełnie z nastro
jami społeczeństwa czeskiego. Dla nas interesującego 
zagadnienia znaczenie ma fakt, iż ujęcie sprawy cze
skiej, wobec odmowy Bolesława, w swe ręce przez 
Henryka, spowodowało w konsekwencji rozbicie spo
łeczeństwa czeskiego na dwa stronnictwa: Czechy wła
ściwe łatwo przyjęły kandydata cesarskiego, Jaromira, 
który w konsekwencji powrócił do proniemieckiej po
lityki swych poprzedników, dwukrotnie w r. 1005 
i 1010 wspomagając Henryka przeciw Polsce22), 
i Morawy, które jeszcze w r. 1015 i 1017 uznawały 
w pełni zwierzchnictwo Bolesława i szły z nim zgod - 
nie przeciw Niemcom23). Dwuletnie prawie rządy

21) T h i j e t m a r u s  V. c. 31. Por. No v o t ny,  ćeske dćjiny I. 
cz. 1. 682 nn.

22) T h i e t m a r u s VI. c. 22, 38. Por. N o v o t n y, Ćeske dćjiny 
ł. cz. 1. 694, 698.

23) Ibid. VIII. c. 19. 57. N o v o t n y, ćeske dćjiny I. cz. 1. 
708, 710.



Chrobrego w Pradze, zakończone przejściem Prażan 
na stronę powracającego z wygnania Przemyślidy, klę
ską Polaków i ich odwrotem, dowiodły, niezależnie od 
błędów popełnionych w czasie kampanii przez Chro
brego, iż nie miejsce było wówczas na wielką koncep
cję stworzenia jednego organizmu zachodnio-słowiań
skiego, skierowanego przeciw Niemcom. O unii Czech 
i Polski nie było co jeszcze marzyć, skoro wieki je 
szcze miały przejść, nim się ta koncepcja miała utrwa
lić w umysłach co przedniej szych przedstawicieli obu 
społeczeństw. Zrozumiał to rychło, z właściwą sobie 
bystrością Chrobry i, rezygnując z Czech właściwych, 
poprzestał jedynie na utrzymaniu Moraw. W samych 
Czechach zadowolił się tedy uznaniem osadzonego tam 
w r. 1012 swego dotychczasowego pupila, Udalrycha 
i milcząco przyjął do wiadomości jego hołd, złożony 
cesarzowi, godząc się z posiadaniem neutralnego 
sąsiada na południowo-zachodniej granicy państwa. 
Wszystkie natomiast siły skupił na północy. Wynikiem 
tej akcji było, iż właśnie w r. 1012 poczęły się psuć 
dobre stosunki lutycko-niemieckie, a pogańscy Sło
wianie połabscy rozpoczęli znoszenia z Chrobrym24), 
który w taki sposób stał przed stworzeniem wielkiej 
koalicji słowiańskiej, ostrzem zwróconej przeciw 
Niemcom.

Ale cesarz Henryk II czuwał i za żadną cenę nie 
chciał dopuścić do połączenia się Słowian przeciw 
Niemcom; rozpoczął tedy natychmiast kontrakcję. 
Lutycy ostatecznie przeszli na stronę cesarską, wspie
rając Niemców nadal w wojnach z r. 1017; czeski 
Udalryk. niewątpliwie pod wpływem cesarza, który 
w ostatniej chwili wyparł się wszystkiego, wykopał 
grób pod stosunki polsko-czeskie biorąc do niewoli 
Mieszka Bolesławowicza w r. 1014, a następnie dwu
krotnie (w r. 1015 i 1017) wyprawiając się wspólnie

24) Z a k r z e w s k i ,  Bolesław Chrobry, Lwów 1925, 263.



z cesarzem na Polskę. Odpowiedzią na ten jego krok 
była wyprawa Mieszka II na Czechy25). Nawet odzy
skanie Moraw przez Udalryka w r. 1029 26) zbytnio 
stosunków nie polepszyło. Jeśli odpadł moment anta
gonizmu władców, to miejsce jego zajął rychło, umie
jętnie przez Niemców podsycany antagonizm naro
dowy, obustronna niechęć, a z biegiem czasu niena
wiść społeczeństw. Nienawiść, która w sto lat później 
włoży w usta patrioty czeskiego, Kosmasa, szereg 
oskarżeń przeciw Polakom, a po polsku czującemu 
tzw. Gallowi każe nie szczędzić gorzkich słów zarzu
tów przy charakterystyce Czechów27 28). Ta o sto lat 
późniejsza obopólna opinia początkami swymi tkwi 
niewątpliwie w wypadkach z lat 1014—1021, pogłę
biając się jedynie na przestrzeni następnego stulecia. 
Niemcy triumfowali; w najbliższym czasie mieli osta
tecznie rzucić kość niezgody między dwa zwaśnione 
państwa słowiańskie, których zgodnej akcji bali się 
zawsze panicznie.

Na razie jednak antagonizm polsko-czeski osłabł; 
U dal ryk nie popierał Niemców przeciw Mieszko
wi I I 2'8), udzielił nawet wygnanemu królowi pol
skiemu chwilowej, obliczonej na zacieśnienie sojuszu 
czesko-niemieckiego, gościny. Ale tu ostateczny kres 
zbrojnej jakby równowagi sił. Karta historii sie odwra
cała; Polska podczas bezkrólewia po śmierci Mieszka 
przypominała sytuacją Czech z lat 999—1002, zwła
szcza, że na tronie św. Wacława zasiadł teraz ener
giczny Brzetysław.

25) T h i e t ni a r u s VIII. 19. 57, 59. Por. P o s p i e s z y ń s k a ,  
Mieszko II a Niemcy (Roczniki Historyczne 1938, XIV. 252).

28) Z a k r z e w s k i ,  Bolesław Chrobry, 313 nn.. przyjmuje rok 
1021/2 za Kosmasem; P o s p i e s z y ń s k a ,  Mieszko 275, przyjmuje 
r. 1029.

27) Por. C o s m a s ,  III. c. 20; Ga l l ,  Chronicon I. c. 18 i pass.
28) Por. P o s p i e s z y ń s k a ,  Mieszko 274—5.



Najazd Brze ty sława czeskiego na Polskę z r. 1038, 
uwieńczony straszliwym spustoszeniem kraju, uwie
zieniem do Pragi' relikwij św. Wojciecha, 5 braci mę
czenników i arcybiskupa Gaudentego, nawet w opinii 
nauki czeskiej nie ma charakteru wielkiej koncepcji 
politycznej Chrobrego29) : stworzenia państwa; sło
wiańskiego z myślą przewodnią walki z Niemcami. 
Chodziło mu tylko o odzyskanie zajętego dawniej Ślą
ska, a być może o stworzenie podstaw pod własną me
tropolię, dla której posiadanie relikwij narodowego 
męczennika było nieodzowne. Wreszcie uwiezione 
między łupami z Polski księgi liturgiczne i najstarsze 
nasze roczniki, nie mówiąc o olbrzymim skarbie ksią
żęcym w złocie i srebrze, miały stworzyć przyszłą po
tęgę czeską za Wratysława. Ale Niemcy czuwali. Ce
sarzowi Konradowi nie uśmiechał się wzrost potęgi 
swego dotychczasowego wiernego wasala, nawet ko
sztem znienawidzonej Polski. Stąd bierze z kolei pod 
opiekę polskiego Kazimierza Odnowiciela i patronuje 
jego powrotowi do ojczyzny; zgadza się na odzyskanie 
przezeń*Śląska. Ale, żeby raz na zawsze wbić klin mię
dzy Polskę a Czechy, zmusza ją  do płacenia rocznej da
niny Czechom ze Śląska30). Stało się to na 50 lat 
przyczyną krwawych nieraz zatargów.

Jeśli nieudała akcja Brzetysława przyniosła Cze
chom tylko bardzo mizerne sukcesy, to sprawa zmie
niła się zasadniczo, z chwilą, kiedy na tronie czeskim 
zasiadł jego syn, Wratysław. W przeciwieństwie do 
ojca dążył całe życie świadomie do zapewnienia Cze
chom przodującego w Rzeszy stanowiska z jednej 
strony, a z drugiej do odegrania wobec państw za
chodnio-słowiańskich, a więc przede wszystkim Pol-

29) Przyznaje to sama literatura czeska, por. N o v o t n y, Ćeske 
dejiny I. cz. 2, 12 nn.

so) Por. Ibid. 71 nn.
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ski, takiej roli, jaką przeż krótki czas odgrywał wobec 
Czech Chrobry. Stąd w oparciu o cesarstwo, któremu 
wiernie cały czas służył i był pomocą w najgroźniej
szych dlań chwilach, walczy kilkakrotnie (1061 
i 1075) z polskim Bolesławem Szczodrym, do spółki 
z juniorem polskim spiskuje przeciw królestwu pol
skiemu; jemu niewątpliwie zawdzięcza Władysław 
Herman usadowienie się. na tronie krakowskim; stara 
się później Wratyeław oddziaływać na sprawy we
wnętrzne Polski, popierając nowych juniorów prze
ciwko swemu dawnemu pupilowi. Jest chytry i wy
trwały, a przytem szczęście mu sprzyja. W r. 1086 zo
staje wreszcie ża zgodą cesarza Henryka IV korono
wany przez arcybiskupa trewirskiego na króla Cze
chów i Polaków31). Godność tę uzyskuje na razie 
wprawdzie tylko dożywotnio, ale przy swej obrotności 
liczy, że będzie w stanie zamienić ją  na dziedziczną.

Tak więc po 84 latach plan Chrobrego został jakby 
ziszczony, tylko w jak odmiennych warunkach. Zamiast 
wspólnej akcji antyniemieckiej — korona polska na 
skroniach króla Czech z rąk arcybiskupa niemiec
kiego. Zamiast wojny z zalewem germańskim, podsy
canie waśni domowych w Polsce. Zamiast wreszcie 
unii dwóch krajów, realnej, czy choćby personalnej, 
poprzestanie na nominalnym tytule króla Polaków, 
bez rozstrzygnięcia choćby kwestii, czy Polska ma być 
wobec tego lennem czeskim, czy nadal zależną od ce
sarstwa. Nad tym wszystkim czuwał bacznie cesarz 
Henryk, który chętnie widział zatargi między swymi 
wschodnimi słowiańskimi sąsiadami, ale nie miał za
miaru przyczyniać się do zbytniego wzrostu potęgi któ
regokolwiek z nich dwóch. Tak więc piędziesięciolecie

31) Ibid. 260 n. Niesłusznie twierdzi ostatnio W i d a j e w i c z, 
Kraków i Powraże 20 nn., 24, iż Wratysław został tylko królem 
Czech; źródła takiemu poglądowi przeczą.



supremacji czeskiej nad Polską nie przyniosło obu 
państwom żadnej widomej korzyści. Zresztą Polska 
pod rządami energicznego Bolesława Krzywoustego 
otrząsnęła się rychło z narzuconej zależności.

Pierwsze trzynastolecie rządów tego praprawnuka 
Chrobrego (1102—1115) przyniosło nie tylko zarzu
cenie trybutu ze Śląska. Korzystając z nieudolności 
syna Wratysławowego, Borzywoja, postanowił Bole
sław Krzywousty wskrzesić plan swego naddziadń 
i, modyfikując go stosownie do nowych okoliczności, 
osadzić w Czechach swego stronnika, aby w taki spo
sób dać podstawę pod zgodną antyniemiecką politykę 
obu państw słowiańskich. Ale nawet na tak zreduko
wany plan księcia polskiego było już zapóźno. Zbyt da
leko posunął się antagonizm narodowy, zbyt silne były 
już tradycje odrębnych państwowości. Czuwali zre
sztą wciąż Niemcy i za żadną cenę nie mieli zamiaru 
dopuścić do skonsolidowania się Polski i Czech choćby 
w tak luźnej postaci. Tak tedy w wyniku 13 letnich 
wojen polsko-czeskich pierwotny plan Krzywoustego 
ulec musiał znacznej redukcji. Zamiast księcia cze
skiego, siedzącego w Pradze w zgodzie z księciem pol
skim, pupil Krzywoustego otrzymał dzielnicę przyty
kającą do granic Śląskn. Zamiast możności oddziały
wania na politykę czeską, musiał się Krzywousty ogra
niczyć do zawarcia przymierza z Czechami, umocnio
nego związkiem małżeńskim z szwagierką księcia Wła
dysława. Zamiast wreszcie wspólnej akcji antynie- 
mieckiej, zdołał uzyskać zapewnienie życzliwej neu
tralności czeskiego sąsiada, która pozwoliła zwycięscy 
spod Psiego Pola na zwycięską rywalizację z Niem
cami i niespodziewanie szybki podbój Pomorza za
chodniego 32).

32) Szerzej zagadnienie polsko-czeskie w czasacli Krzywoustego 
zostało omówione przeze mnie w Bolesławie Krzywoustym, Kraków 
1946, 30—88.



Tak więc jako ostateczny wynik stuletniej już 
przeszło rywalizacji polsko-czeskiej o prymat w świę
cie zachodnio-słowiańskim, nastąpił teraz, przy po
nownej mniej więcej równowadze sił, pokój i dofTre 
sąsiedzkie stosunki na czas dłuższy. Zakłócone raz 
tylko przelotnie wypadkami z r. 1132/5, kiedy to po
moc czeska w koalicji'antypolskiej montowanej przez 
cesarza Lotara, zadecydowała o klęsce Bolesława pol
skiego na Węgrzech, przetrwały po śmierci Krzywo
ustego w niezmienionej postaci. Od r. 1115 ustaliła się 
też na zawsze zachodnia granica Śląska, a tym samym 
Polski. Oparła się ona na całej linii o Sudety, a sporne 
od wieku między Polską a Czechami Kłodzko przeszło 
ostatecznie pod wdadzę czeskich Przemyślidów.

Następne stulecie, do śmierci mniej wdęcej Poboż
nego (1138—1241) to okres zupełnego prawie zaniku 
stosunków politycznych polsko-czeskich, przejawia
jący się najwyżej związkami pokrewieństwa Piastów' 
z Przemyślidami i częstymi pobytami juniorów cze
skich zwdaszcza na dworze Henryka Brodatego W roc
ławskiego 33). Niosą one natomiast ze sobą związki 
kulturalne w stopniu znacznie szerszym, niż się to 
zwykło przyjmować, a wkraczają we wszystkie bodaj 
dziedziny życia. A więc widzimy wpływy czeskie na 
dwóch rękopisach iluminowanych, przechowywanych 
obecnie w Polsce (tzw. kodeks św. Wojciecha i ewan- 
geliarz płocki) 34), widzimy w imionach książąt cze
skich (począwszy od Władysława II), wpisanych do 
modlitewnika księżnej Jadwigi śląskiej35), dostrze
gamy je w ortografii imion, figurujących na naszych

83) Por. np. Cod. dipl. Siles. VII. nr 286, 310b, 332, 343, 362, 
364, 371, 395.

34) Por. K o p e r a ,  Dzieje malarstwa w Polsce, Kraków 1925,
I. 11 nn.

3C) Por. S e m k o w i c z ,  Kalendarz trzebnicki pierwszej połowy 
XIII w. (Sprawozd. PAU. 1931, nr 7).



dokumentach z pierwszej połowy XIII w .36). Widzimy 
je  wreszcie choćby we wpływach czeskich na archi
tekturę i wezwaniu kaplicy św. Prokopa w Strzelnie, 
o czym już wyżej była mowa37), czy we wprowadze
niu przez Krzywoustego (wzorem testamentu cze
skiego Brzetysława) w Polsce instytucji senioratu. 
W tych wszystkich wypadkach stroną dającą były wy
żej kulturalnie stojące Czechy. Ale nie brak i wypad
ków odwrotnych. Taki Przemysł Ottokar II czeski po
syła w latach 1253—1266 swego krewnego na naukę 
do Wrocławia38). Widocznie sława tamtejszej szkoły 
katedralnej była szeroko znana i w Czechach i pod tym 
względem polski Wrocław nie stał niżej od szkoły ka
tedralnej praskiej. Badania nad stosunkami kultural
nymi polsko-czeskimi z tego okresu czasu nie są na
wet zaczęte, przyniosą zaś niewątpliwie w przyszłości 
wiele niespodzianek. Ale już choćby te skromne przy
czynki stwierdzają dobitnie, że w epoce najsilniej
szego zarówno w Czechach jak i w Polsce rozbicia 
dzielnicowego, kiedy żadne z tych państw nie mogło 
nawet marzyć o rychłym powrocie do koncepcji pol
skich Bolesławów, czy czeskiego Wratysława, związki 
dwóch sąsiadów' nie rozluźniły się, a przybrały tylko 
inną postać, podobną do tej, jaką obserwowaliśmy 
wyżej w zaraniu zbliżenia polsko-czeskiego.

Nową epokę w dziejach stosunków polsko-czeskich 
otwiera r. 1253, data wstąpienia na tron czeski Prze- 
mysła-Ottokara II, zbiegająca się z upadkiem ce
sarstwa niemieckiego po wygaśnięciu Hohenstauffów, 
z czasami wielkiego bezkrólewia w Niemczech, z epoką,

36) Np. w jednym z dokumentów Henryka Brodatego z r. 1202 
(Cod. dipl. Siles. VII. cz. 1, nr 92) występuje kilkakrotnie ortogra
fia imienia Henryk w postaci czeskiej Jindrich.

87) Por. wyżej str. 4.
88) SS. rer. Siles. II. 464; por. M a l e ę z y ń s k a ,  Polskie tra

dycje naukowe i uniwersyteckie Wrocławia, Wrocław 1946, 21.



w której Polska staczała się coraz silniej w dół w roz
bicie dzielnicowe. Postać Ottokara, najrozmaiciej oce
niana w nauce39), przez współczesnych już opromie
niona blaskiem chwały i uroku jako choćby kandydata 
do tronu cesarskiego, jest dla historii Czech samotnym 
drogowskazem, tragicznym wyjątkiem w polityce ich 
dotychczasowych władców, jest zarazem pierwszym po 
Chrobrym zachodnio-słowiańskim władcą, zdającym 
sobie sprawę z niebezpieczeństwa niemieckiego za
grażającego Słowiańszczyźnie i usiłującym do walki 
z nimi zmobilizować wszystkich swych sąsiadów.

Utwierdziwszy się pokojem z Węgrami w posiada
niu spadku po Dabenbergach i oparłszy w ten sposób 
granice Czech o Adriatyk (1254), doprowadziwszy, iż 
Czechy stały się najpotężniejszym członem składowym 
rzeszy niemieckiej, rozumiał dobrze Przemysł, iż dla 
utrzymania swego stanu posiadania przyjdzie mu 
w najbliższej przyszłości stoczyć śmiertelny bój z si
łami imperium niemieckiego, choćby ono nawet w da
nej chwili było mocno osłabione. Zręczny i doskonały 
polityk począł się tedy rozglądać za sprzymierzeńcami 
na wschodzie, sięgając myślą aż bodaj na Litwę i utrzy
mując dobre stosunki z Zakonem Niemieckim. Nie 
mogło oczywiście wchodzić obecnie na serio w grę, jak 
to było za Chrobrego, stworzenie jednego, wspólnego 
organizmu państwowego czesko-polskiego, ale nie 
mniej istnieją pewne próby Ottokara i w tym kierunku. 
Tak tedy już w r. 1255 próbuje za pośrednictwem bi
skupa krakowskiego Prandoty zjednoczyć pod swą egidą 
wszystkich książąt polskich, porównując Polskę i Cze

89) Por. sprzeczne dwie charakterystyki Przemyśla Ottokara 
u Z a c h o r o w s k i e g o ,  Dzieje Polski średniowiecznej, Kraków 
1926, I. 319 nn. i N o v o t n e g o ,  Ceske dejiny I. cz. 4, Praha 1937, 
3 nn., 27 nn.; oraz U r b a n k a ,  Pocatky ćeskeho mesianismu (Prace 
żakou V. Novotneho) 133.



chy do dwóch rozdzielonych ścian, obiecując przy tym 
księciu Wstydliwemu swą pomoc przeciw wszelkim 
nieprzyjaciołom40). Ale kiedy to nie pomogło, potrafił 
Ottokar zbuntować przeciw małopolskiemu stronni
kowi Węgier jego własne rycerstwo (1273) 41), aby 
w ostatecznym wyniku oglądać księcia krakowskiego 
w obozie swych sojuszników. Podobnie (1270) wy
mógł na młodziutkim Henryku Probusie wrocławskim 
przyjęcie czeskiej opieki, ograniczającej znacznie jego 
władzę w księstwie dziedzicznym a nawet przybierając 
do swego herbu na pieczęci orła śląskiego; a*e w chwili 
stanowczej, gdy od jego wystąpienia zależała całość 
księstwa wrocławskiego, opuścił swego pupila, zaspo
kajając jego Krosnem pretensje margrabi branden
burskiego Ottona, na którym mu w danej chwili bar
dziej zależało42).

Tak czy inaczej w r. 1273 stanęło w obozie króla 
czeskiego wielu książąt polskich, a wńęc Bolesław 
Wstydliwy, Henryk I głogowski, Przemysł II wielko
polski, Władysław opolski, wreszcie Henryk IV wroc
ławski. A czas był najwyższy po temu. Świeżo obrany 
królem niemieckim Rudolf Habsburg, kładąc kres wiel
kiemu bezkrólewiu, nie myślał tolerować wielkiej mo
narchii czeskiej na swej wschodniej granicy. Go wię
cej, zdając sobie dobrze sprawę z niebezpieczeństwa 
sojuszu polsko-czeskiego począł szukać sprzymierzeń
ców wśród samych książąt polskich. Akcja ta jego 
jednak nie udała się (12 7 6 ) 43) ; Henryk wrocławski,

40) Kod. dypl. kat. krak. I. nr 44: Zachorowski, Dzieje 
Polski I. 305; N o v o t n y ,  Ceske dejiny I. cz. 4, 28.

43) Por. Historia Śląska PAU. I. 2 6 3 -4 , Kraków 1933.
42) Ibid. 271.
43) Taki charakter ma znana akcja franciszkanina Henryka 

Brene w czerwcu 1276 na dworze Henryka wrocławskiego, jak i piań 
Rudolfa wydania wdowy po Henryku III za swego wiernego sprzy
mierzeńca Fryderyka burgrabiego norymberskiego, por. Ibid. 265 nn.



niedawno pokrzywdzony przez Ottokara, wytrwał z nim 
w przymierzu, choć może nie całym sercem, jak się 
tego król czeski spodziewał. Ostatecznie na zjeździć 
w Opawie w końcu 1277 stworzono blok przymierzy 
przeciw królowi niemieckiemu44).

Choćbyśmy nawet znany manifest króla Ottokara do 
Polaków, wzywający ich do wojny z nieprzyjacielem 
Słowiańszczyzny, Niemcami, uznali za ćwiczenie styli
styczne45), niemniej odzwierciedla on doskonale ów
czesną opinię w Czechach, a zapewne i w Polsce. Stąd 
tedy wiernie do walki z imperium niemieckim w bi
twie na polach morawskich stanęły posiłki wszystkich 
wymienionych wyżej książąt polskich, ba nawet z da
lekiego Pomorza i Rusi wzięli udział rycerze w wojnie 
świata słowiańskiego z Niemcami. W bitwie też pod 
Diirnkrutt (25 sierpnia 1278) posiłki polskie miały 
wynosić 1/3 wszystkich sił Ottokara i położyły się mo
stem, obok króla Czech, w walce z nawałą germań
ską46). Bitwa na polach morawskich jest ostatnią 
przed Grunwaldem próbą starcia świata słowiańskiego 
z niemieckim, a drugą z kolei zmobilizowania wszyst
kich sił Słowiańszczyzny z najeźdźcą germańskim, tym 
razem realizowaną przez władcę Czech, i znów, jak po
przednio, nieudałą.

Śmierć Ottokara sprowadziła politykę czeską z po
wrotem na tory tradycyjnej współpracy z Niemcami. 
Syn króla czeskiego, Wacław II, wstąpił na nią bez wa
hania. Wychowany przez opiekunów, nieumiejący po
dobno pisać, cyniczny i pozbawiony w polityce wszel
kich skrupułów, jako cel życia postawił rozszerzenie

44) Ibid. 277.
45) Zestawienie literatury przedmiotu podaje W I o d a r s k i, 

Przegląd-literatury o stosunkach polsko-czeskich za ostatnich Prze- 
myślidów (Kwart. Histor. 1928, XLII. 619); S u s ta  J., Ceske dSjiny
II. cz. 1, 253, Praha 1935.

46) Historia Śląska PAU. I. 280.



granic czeskich kosztem wschodniego sąsiada. Uła
twiał mu to fakt, że Śląsk coraz bardziej począł się 
obecnie odsuwać od związku z resztą Polski, rozpadał 
się na poszczególne dzielnice, a próby przeciwdziała
nia podejmowane przez co najzdolniejszych książąt nie 
potrafiły temu zapobiec. Ale przyznać trzeba, że W a
cław w swej polityce trafił już na zupełnie zmienioną 
w Polsce sytuację polityczną. I tu budzić się od r. 1288 
poczyna dążenie do złączenia poszczególnych dzielnic 
w jeden organizm polityczny, i tu rozpoczyna się 15 lat 
trwająca próba co światłej szych książąt ozdobienia 
skroni koronę królewską. Zaczęta w r. 1280 przez Pro- 
busa, ponowiona przed jego śmiercią w r. 1290, do
czekała się realizacji ostatecznej w r. 1295 w korona
cji Przemysławowej. A obok tego testamenty Leszka 
Czarnego, Henryka IV Wrocławskiego, wreszcie Prze
mysława II, regulowały prawo następstwa w poszcze
gólnych dzielnicach i przewidywały ostateczne zrośnię
cie się królestwa polskiego w granicach od Odry i Tatr 
po Bałtyk (z wykluczeniem tylko Mazowsza). Mimo ca
łego splotu nieprzychylnych okoliczności plan ten miał 
się ostatecznie spełnić w’ ciągu następnych 25 lat. 
W tych warunkach akcja Wacława, dążącego za 
wszelką cenę do opanowania, podkreślić to trzeba raz 
jeszcze, w oparciu o Niemcy całej Polski, skupiającej 
obecnie wszystkie swe siły dla odzyskania swego daw
nego w świecie znaczenia, nie była traktowana nawet 
przez współczesnych jako kontynuacja polityki Otto- 
kara, nie mówiąc już o czasach Chrobrego.

A do celu dążył Wacław uparcie, konsekwentnie 
i nie przebierając w środkach. Już od pierwszych chwil 
swego panowania wznowił pretensje ojca do Śląska, 
umieszczając orła na swej pieczęci47), poczyna orga
nizować zjazdy książąt śląskich na terenie Czech

41) Por. Śu s t a ,  Ceske dejiny II. cz. 1, tabl. 13.



(w Ghebiu 1285), zjednuje sobie Henryka Wrocław
skiego obietnicą korony czeskiej; z kolei sięga dalej; 
w r. 1289 zmusza do złożenia hołdu lennego bytom  ̂
skiego Kazimierza, zawiera przymierze z książętami 
śląskimi Bolkiem świdnickim i Henrykiem legnickim, 
a sam składa królowi niemieckiemu hołd z księstwa 
wrocławskiego, aby w początkach r. 1291 zawarłszy 
formalne przymierze z księciem opolskim i cieszyń
skim, otworzyć sobie wolną drogę do Krakowa. A księ
stwo krakowskie pociągało go od dawna. Jeszcze 
w nieoznaczonym bliżej czasie uzyskuje zapis jego od 
Gryfiny, wdowy po Leszkń Czarnym (bezwartościowy 
oczywiście z punktu widzenia prawa polskiego48 49), 
w r. 1290 w formie ogólnej i jeszcze ściśle niesprecy- 
zowanej dostaje od Rudolfa Habsburskiego zatwier
dzenie wszystkich lenn dzierżonych swego czasu przez 
Henryka Probusa50), co mogłoi być każdej chwili in
terpretowane jako przysądzenie mu Krakowa, aby 
w pierwszych miesiącach 1291 r. opanować na Prze
myśle siłą Kraków. A dalej umiał Wacław wśród ry
walizacji Łokietka ze spadkobiercą Przemyśla II, Hen
rykiem głogowskim, wyciągnąć dla siebie maximum 
korzyści, zająć Wielkopolskę i w r. 1300 koronować 
się na króla Polski. Równocześnie prawie, wobec wy
gaśnięcia domu Arpadów na Węgrzech, sięgnął W a
cław dla swego syna po drugą koronę, św. Stefana na 
Węgrzech.

Przyznać-trzeba, że Wacław dbał bardzo o utwier
dzenie się formalne i faktyczne w PolsGe; poślubił 
córkę zamordowanego .przez Niemców Przemyśla, Ry-

48) Historia Śląska I. 334 nn.; § u s t a, ćeske dejiny II. cz. 1, 
398 nn.

49) Por. B a l z e r ,  Królestwo Polskie I. 1—9, Lwów 1919.
50) Historia Śląska I. 335; S u s t  a, Ćeske dejiny II. cz. 1, 409 nn.



ksę; wziął przelotnie w opiekę małoletnich synów Hen
ryka Grubego Wrocławskiego; sami współcześni przy
znają, iż rządy jego w Polsce były energiczne i spra
wiedliwe51). Wiele instytucji prawnych wprowadzo
nych za jego czasów w Polsce utrzymało się na stałe, 
np. urząd starostów i justycjariuszy (oprawców) ; te
raz też pod wpływem czeskim formuje się w Polsce 
ostatecznie stan szlachecki, ustalają herby, dzieli ry
cerstwo na włodycze i szlachtę. Wacław wprowadza: 
nową monetę do Polski: szerokie grosze praskie, uła
twiające handel.

Ale było w rządach Wacława w Polsce coś, có nie 
zyskało młodemu władcy serca Polaków, co wycisnęło 
sędziwemu arcybiskupowi Jakubowi Śwince, który całe 
życie marzył o przywróceniu godności królewskiej 
w Polsce, który już drugiego z kolei króla w Gnieźnie 
koronował, słowa krytyki na kazaniu koronacyjnym 
w r. 1300; co wreszcie sprawiło, iż ze zjawieniem się 
Łokietka w Małopolsce w r. 1304 poczęto hurmem od
stępować Wacława. Było to popieranie przez króla 
w Polsce żywiołu niemieckiego. Obsadzanie godności 
duchownych i świeckich elementem Polsce wrogim, 
przeciw któremu wzywały do walki choćby statuty sy
nodalne, forytowanie Niemców po miastach, co w naj
bliższej przyszłości miało doprowadzić do buntu wójta 
krakowskiego Alberta przeciw królowi polskiemu. 
Więcej jeszcze; w r. 1300 wziął królestwo polskie jako 
lenno z rąk Albrechta Habsburskiego (co powtórzył 
ponownie Wacław III w r. 1306), a w r. 1305 oddał

81) Świadczy o tym wzmianka w Roczniku wrocławskim (MPH.
III. 689): rex Wenczeslaus primus et felix, qui primus grossas fecit; 
oraz w Roczniku wielkopolskim (MPH. III. 41): Sub quo rege Wen- 
ceslao maxitna pax et iustitia viguit in Polonia, tamquam temporibus 
ipsorum heredum.



za pieniądze margrabiom brandenburskim polskie Po
morze, wzamian za odstąpione mu części Miśni... 52).

Wygaśnięcie prawie współczesne dwóch' dynastii 
w sąsiadujących z Polską krajach: Czechach w r. 1306 
i Węgrzech w r. 1301, usadowienie się tu dwu nowych 
domów panujących (Andegawenów na Węgrzech, Lu
ksemburgów w Czechach) pociągnęło za sobą zupełną 
przemianę ugrupowania sił, spowodowało dalej prze
stawienie polityki narodowej czy dynastycznej Prze- 
myślidów czeskich na dynastyczny wyłącznie rozrost 
potęgi niemieckich książąt Luksemburga, którzy po
trzebowali dopiero lat, aby skupić około siebie społe
czeństwo czeskie. Dołączyło się do tego rychle (1319)’ 
wygaśnięcie domu askańskiego w Brandenburgii i ry
walizacja o ten kraj dwóch najpotężniejszych ówcze
snych panujących: cesarza Ludwika bawarskiego 
i Jana Luksemburskiego. Czechy stawały się ponownie 
ośrodkiem zainteresowań całej Europy, ale w jakże od
miennych okolicznościach.

To też przeciw pretensjom niemieckiego władcy 
Czech, Jana Luksemburskiego, stawał potężniejący 
wciąż organizm państwowy odbudowującej się pod 
rządami Łokietka Polski, przywiązanej do swego króla; 
restauratora, ożywionej duchem odwetu za okrucień
stwa krzyżackie popełnione w Gdańsku czy Sieradzu; 
nawet próby podniesienia głowy na rzecz Luksembur
gów przez mieszczaństwo niemieckie Krakowa zostały 
krwawo i słusznie pokarane, aż w ostatecznym wyniku 
w r. 1320 korona królewska ozdobiła skroń „zbieracza 
ziem polskich^.

Wśród takich okoliczności, wobec nieprzejedna
nego od samego początku stanowiska Jana czeskiego,

n2) Por. słowa krytyki panowania Wacława w Roczniku Święto
krzyskim (MPH.^ffl. 77): rex Bohemie Wenceslaus cum exercit« 
magno regnum Polonie possedit contra deum et iustitiam. .



nie myślącego rezygnować z praw do Polski swych po
przedników, nie mogło być mowy o jakimś kompromi
sie, czy cesji z praw i pretensji ze strony czeskiej. Jan 
do r. 1335 użyWa też stale tytułu króla polskiego, mia
nując Łokietka i jego następcę tylko królem „krakow
skim"; od r. 1311 już planuje coraz nowe wyprawy na 
Polskę. Do roku 1327, zajęty sprawami wewnętrznymi, 
nie ma sposobności z bronią w ręku wymóc swych uro- 
szczeń. Ale od tej chwili czterokrotnie prowadzi wojny 
z Polską (1327, 1329, 1331/2, 1343/4), znosi się 
z Krzyżakami, popiera bunt Niemców krakowskich 
z r. 1312, hołduje księcia mazowieckiego. Ale wszystko 
są to półśrodki. Awanturniczy król czeski, zajęty całe 
życie więcej wypadkami nadreńskimi niż we wschod
nim swym królestwie, całą swą antypolską akcję trak
tował raczej epizodycznie, niż realnie myślał o wyko
naniu swych praw i pretensyj.

Dołączały się do tego i sprawy wewnętrzno-czeskie. 
Jeśli za Ottokara i Wacławów można było mówić
0 wspólnej króla i społeczeństwa czeskiego polityce 
w stosunku do Polski, to obecnie od pierwszych chwil 
wstąpienia Jana na stolicę praską zarysował się roz- 
dźwięk między królem a narodem, pierwszy bodaj 
w dziejach czeskich zryw przeciw napływowi Niemców
1 polityce króla Niemca, objawiający się w długotrwa
łych i uporczywych buntach możnowładztwa czeskiego 
przeciw Janow i63), a za skutek mający wieczną po
goń błędnego rycerza-króla za pieniędzmi i dostoso
wywanie do nich swej polityki zagranicznej. Jedną tylko 
sprawę udało się Janowi szczęśliwie do końca przepro
wadzić; było nią shołdowanie przeważnej części Śląska.

Akty hołdownicze książąt śląskich na rzecz Czech 
z lutego 1327, kwietnia 1329 i października 1331 jak

Ba) Por. w tej sprawie W ł o d a r s k i ,  Pierwsze trudności Lu
ksemburgów w Czechach, Lwów 1935 pass.



z jednej strony zapoczątkowały rządy czeskie na całym 
prawie Śląsku tak z drugiej, powiedzieć trzeba otwar
cie, wykopały na długie wieki przepaść między Polską 
a Czechami. Późniejsze walki Jana i Karola IV z Kazi
mierzem z lat 1343/4 i 1345/8, mimo że pozornie mają 
dalekie cele na oku (stosunek do Zakonu niemieckiego, 
sprawy brandenburskie, czy później w r. 1351 kościel
ne) w rzeczywistości toczą się na Śląsku i o Śląsk. 
I przyznać trzeba, iż Łokietek mimo iż stanowisko jego 
na Śląsku w zaraniu zatargu z Janem było silne54), 
mimo iż przelotnie w r. 1323/4 zdołał uzyskać od księ
cia Henryka VI zrzeczenie się na rzecz Polski Wrocła
wia B5) , mimo że ekspansję czeską na Śląsk utrudniał do 
r. 1353 wierny sprzymierzeniec Polski Bernard, a póź
niej Bolko świdnicki, sprawę śląską ostatecznie prze
grał. Przyczyny tej przegranej nie tłumaczy ze wszyst
kim ani równoczesne zaangażowanie Polski w wojnach 
z Zakonem niemieckim ani zmieniające się co chwila 
i dostosowane do wymogów kurii papieskiej stosunki 
z cesarstwem i Brandenburgią, ani wreszcie grożące 
znów niebezpieczeństwo tatarskie i wzrost znaczenia 
sprawy ruskiej na wschodzie. U podstaw faktu, iż Pol
ska ostatecznie w r. 1339 zrzekła się swych praw do 
Śląska, osiągając wzamian rezygnację Jana z niewiele 
mu w danej chwili dającego tytułu króla polskiego, 
tkwiła niewątpliwie obawa przed żywiołem niemiec
kim, coraz rozwielmożniającym się na ziemiach nad- 
odrzańskich; troska, iż za pretensjami króla czeskiego 
stanie każdej chwili cesarz Ludwik bawarski, który już 
raz zgłosił prawa cesarstwa do księstwa wroeław-

B4) Por. Historia Śląska I. 365.
rs) Por. w tej sprawie W o j c l e c h o w s k a - K o c h a n o w -  

s k a, Stosunek Śląska do Polski i Czech w latach 1321—1339 (Rocz
niki Iiistor. IV. 7—10); G r ó d e c k i ,  Rozstanie sie Śląska z Polską: 
Katowice 1938, 22.



skiego, a obecnie w r. 1327, potrzebując poparcia Jana 
na czas swej podróży do Włoch 56), milcząco godził się 
na ich cesje na rzecz Czech, ale każdej chwili mógł je  
podnieść na nowo, gdyby rywalem do Śląska okazać 
się miał król polski. Obawa, że za Janem czeskim stoi 
w rzeczywistości cesarz Ludwik wytrąciła niewątpli
wie królowi polskiemu broń z ręki i sprawiła, że otwar
cie pretensji do Śląska nigdy nie podniósł. Ale, jak się 
rzekło, nabycie polskiego kląska przez Czechy wyko
pało na sto prawie lat przepaść między dwoma pań
stwami, która miała się dopiero wyrównać w obliczu 
niebezpieczeństwa niemieckiego.

Nie zmieniły się stosunki polsko-czeskie nawet od
kąd na tronie praskim zasiadł Karol IV, późniejszy od 
r. 1355 cesarz niemiecki. Mimo iż od r. 1348 panują 
oficjalnie dobre między nim a polskim Kazimierzem 
stosunki, mimo iż obaj władcy nieraz się wizytują (np. 
w r. 1351 we Wrocławiu w r. 1364 w Krakowie), 
mimo iż zawarty został między obu domami nawet 
związek pokrewieństwa, mimo wreszcie, że następca 
Kazimierza raz jeszcze oficjalnie zrzekł się praw ko
rony polskiej do Śląska, stosunki panują nadal nieufne, 
cierń tkwi wciąż, aby pod koniec rządów ostatniego 
Piasta przerodzić się w zamiar uzyskania od papieża 
anulacji układu z r. 1339 i odzyskania wszelkich ziem 
polskich, odstąpionych kiedykolwiek przezeń obcym 
państwom57). Wybuch otwartej wojny polsko-czeskiej 
udaremniła niespodziana śmierć Kazimierza Wielkiego 
w listopadzie 1370.

Jeśli stosunki między Polską a Czechami za rządów 
pierwszych dwóch Luksemburgów układają się raczej 
niepomyślnie, to inaczej ma się sprawa ze stosunkami 
kulturalnymi, zwłaszcza od czasów, kiedy na tronie

56) Por Ś u s t a, Ćeske dejiny II cz- 2, 430 nn.
B7) Por- Historia Śląska I. 524.



czeskim zasiadł Karol IV (1346), a w Polsce (1333) 
Kazimierz Wielki. Ci dwaj najwybitniejsi bodaj współ
cześni władcy Europy środkowej, stworzyli podstawy 
pod ekonomiczną potęgę swych krajów. Obaj też 
mają aspiracje do ekspansji na inne kraje słowiańskie. 
Jeśli Karol współcześnie znosi się z carem serbskim 
Duszanem, z którym, według własnych słów złączony 
był „szlachetnym językiem słowiańskim**, jeśli marzy 
o przyłączeniu do królestwa czeskiego, jako spadko
biercy dawnego Państwa Wielkomorawskiego, części 
Polski i słowiańskich okrain W ęgier5*), to Kazimie
rzowi przyświeca równocześnie wielka myśl złączenia 
Pomorza ‘ zachodniego z Koroną królestwa polskiego, 
skierowania ku ujściu Odry, zamiast Wisły (odebra
nej przez Krzyżaków) handlu polskiego, stworzenia 
w przyszłości wspólnego państw*a pomorsko-polskiego, 
złączonego osobą jednego władcy59).

A na polu bezpośrednich stosunków polsko-cze
skich w tym czasie panują najściślejsze związki. 
Można rzec, że obaj władcy rywalizują ze sobą na polu 
ulepszania ustroju i stosunków społecznych i kultural
nych. Tak więc jakby odpowiedzią na założenie przez 
Karola w r. 1348 w Pradze uniwersytetu, był akt erek
cyjny Kazimierza Wielkiego dla wszechnicy krakow
skiej z r. 1364, wzorowanej na uniwersytecie boloń- 
skim, jednak bez studium teologii. Jeśli Karol w r. 1348 
reformuje urzędy w Czechach, to Kazimierz wprowa
dza, nie bez wpływu czeskiego w Polsce urząd pod
skarbiego nadwornego, zarządzającego skarbem pań
stwa. Bije Kazimierz w Polsce małe grosze praskie, 
wzorowane na ,,szerokich“ znanych nam już z po

88) Por. M a c o u r e k ,  Dziejowe dążenia Czech do zespolenia 
z Polską (Przegl. Zachodni 1947, 110).

B9) Por. M a l e c z y ń s k i ,  Polska a Pomorze, Bydgoszcz 1946. 
51 nn.



przedniego okresu, i szerokie krakowskie, naśladując 
tym reformę monetarną czeską. Nawet wyglądem ze
wnętrznym przypominają grosze polskie monetę cze
ską. Wykazano już dawno, że na ustawodawstwo Kazi- 
mierzowe oddziałały wpływy czeskie, tj. tzw. ,,Maie- 
stas Garolina“ i ,,Piadu prava zemskeho“ ; inna rzecz, 
że kodyfikacja polska formalnie się tylko wzoruje na 
modelach czeskich, pozostając rodzimą w swej - treści 
i bardziej odpowiadając potrzebom społeczeństwa niż 
je j pierwowzór czeski. Statuta Kazimierzowe pozostały 
też na zawsze podwaliną prawa polskiego, kiedy Maie- 
stas Carolina dłużej się nie utrzymała. Powstaje wre
szcie za rządów Kazimierza pojęcie ,,Corona regni Po- 
loniae“, jako podmiotu praw politycznych w państwie, 
wzorowane niewątpliwie na podobnym terminie przy
jętym współcześnie w Czechach (Corona regni Bohe- 
miae) ,,symbolizująca państwo jako instytucję'1.

A obok tego zjawiają się wpływy innego ciężaru ga
tunkowego. Wciąż jeszcze wyżej niewątpliwie kultu
ralnie stojące Czechy oddziaływują na nasze życie umy
słowe. Na uniwersytecie praskim kształci się w epoce 
Kazimierza cały szereg Polaków, którzy w czasach 
nieco późniejszych (1390—1420) mieli zająć najwy
bitniejsze w kraju stanowiska. A więc taki Falisław  ̂
Jan Jelitko, Mateusz z Krakowa (późniejszy biskup 
wormacki), pierwszy rektor akademii Jagiełłowej Sta
nisław ze Skalbmierza i wielu wielu innych, którzy 
swe stopnie akademickie uzyskali w akademii Karolo- 
wej. Objawiają się też wpływy czeskie w dziedzinie 
kościelnej. Przybywają do Polski przedstawiciele za
konów z Czech, jak np. augustianie do kościoła św. 
Katarzyny w Krakowie. Wpływy czeskie odnajdujemy 
też w sztuce. Zwrócono uwagę, że szczególnie w Mało- 
polsce rozpowszechniony typ tzw. okrągłych donjo- 
nów, najsnadniej daje się związać z wpływami Czech



i Moraw, gdzie ten rodzaj wież obronnych był szcze
gólnie częsty00). Wpływy czeskie objawiają się dalej 
w rzeźbie i malarstwie. Nie mówiąc już o wpływach 
czeskiej szkoły Parlerów na kilka epitafiów śląskich 
z połowy XIV w .61), wpływy czeskie stwierdzono 
w dziedzinie malarstwa sztalugowego i miniaturowego 
w Polsce. Taka Madonna z Trzemeśny to przecież re
plika Madonny Zbraslawskiej, dzieło ponoć krakowia
nina Piotra Beuchila (około 1343), który w takim ra
zie w Zbrasławiu przebywał i lu działał02). A dobro
dziejem cystersów zbraslawskich był sam król Kazi
mierz. O znoszeniach umysłowych polsko-czeskich 
w tym czasie świadczą dalej liczne rękopisy czeskiego 
pochodzenia zachowane w polskich zbiorach, jak np. 
rkp. nr 137 biblioteki kapitulnęj krakowskiej z glos- 
sami czeskimi63), czy szereg kodeksów bądź w Cze
chach napisanych, bądź stamtąd sprowadzonych, prze
chowywany obecnie w bibliotece Uniwersytetu Jagiel
lońskiego 64) . Choć szczyt wpływów literackich cze
skich na Polskę przypada na następne 50-cioleeie, lecz 
ludzie, którzy wówczas działali, kształcili się w atmo
sferze stosunków z epoki rządów jeszcze Kazimierza 
Wielkiego.

Stosunek Polski do Czech miał się zasadniczo zmie
nić od chwili, kiedy na tronie św. Wacława zasiadł 
Wacław IV, syn Karola IV i księżniczki świdnickiej,

eo) Por. K a c z m a r c z y k  Z., Monarchia Kazimierza Wielkiego, 
Poznań 1946, 259.

ei) G ę b a r o w i c z ,  Architektura i rzeźba na Śląsku, Kraków 
1935, 81—2.

e2) Por. K o p e r a ,  Dzieje malarstwa w Polsce I. 144 nn.
es) P o l k o w s k i ,  Katalog rękopisów, kapitulnych katedry kra

kowskiej (Arch. Kom. do dziejów liter, i ośw. w Polsce III. 94).
®4) Por. W i s ł o c k i ,  Katalog rękopisów bibl. Ujiiwers. Jagiel

lońskiego, Kraków 1877, nr 284, 297, 306, 439, 604, 660, 699, 712, 
717, 748, 751, 753, 757, 1175, 1259, 1280 i pass.



a w Polsce objął rządy Władysław Jagiełło. Nauka cze
ska ostatnio ocenia raczej dodatnio władcę czeskiego. 
Wykształcony, zdolny, dbały o kraj, w walce świata ger
mańskiego ze słowiańskim, mimo iż był królem niemiec
kim, nie odgrywał naczelnej ro li65) , odstępując ją  swe
mu bratu Zygmuntowi Luksemburskiemu, królowi Wę
gier, który sztandar wojny świętej ze Słowianami, jako 
,,kat Czech“ przez całe życie dzierżył. Z drugiej strony 
i polityka pierwszego Jagiellona na tronie polskim zwra
cała się, w świetle ostatnich badań, znacznie silniej 
w kierunku zachodnim, niż to dawniejsza nasza nauka 
przyjmowała06). I rzecz szczególna. Po siedemdzie
sięcioletnich prawie zatargach polsko-czeskich, teraz 
właśnie za Wacława i Jagiełły obserwować możemy 
pierwsze objawy zbliżenia polsko-czeskiego, począt
kowo nieśmiałe i nacechowane obopólną nieufnością; 
później, po śmierci Wacława coraz żywsze. I rzecz 
znów charakterystyczna. W znoszeniach tych, zwła
szcza na polu politycznym, dochodzą po raz pierwszy 
do głosu zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej 
obok zawodowych polityków, uczeni profesorowie uni
wersytetów krakowskiegó i praskiego, niższe ducho
wieństwo, szlachta, ba nawet mieszczaństwo i prosty 
lud. Dodać wreszcie trzeba, że po 200 letniej przeszło 
supremacji politycznej i kulturalnej czeskiej nad Pol
ską, szanse zaczynają się szybko wyrównywać, a kii 
końcowi tego okresu Polska bierze stanowczo z po
wrotem górę nad swym zachodnim sąsiadem, przynaj
mniej na polu związków politycznych.

Zbliżenie polsko-czeskie rozpoczęło się tedy ukła
dem z czerwca 1395 67) zawartym ostatecznie w Pra

66) Por. artykuł Novotnego w O t o u v Naucny slornik 290—296. 
ee) Por. M a l e c z y ń s k a ,  Społeczeństwo polskie XV w. wobec

zagadnień zachodnich, Wrocław 1948, pass.
67) Index- actorum nr 237.



dze między Jagiełłą a Wacławem, w którym pośredni
czyli biskup lubuski i proboszcz bolesławiecki08). 
Przymierze to, jak to już słusznie podkreślano w na
uce, zwracało się w pierwszej linii przeciw Zakonowi 
niemieckiemu, służyło więc przede wszystkim intere
som polskim °3). Ale z drugiej strony dawało ono ko
rzyści i czeskiemu Wacławowi, zwłaszcza wobec jego 
napiętych wciąż stosunków z Zygmuntem węgier
skim68 69 70), który coraz uparciej począł sięgać po koronę 
niemiecką. Można tedy powiedzieć, że krótka epoka lat 
1395—1400 była pasmem współpracy polsko-czeskiej: 
wielki mistrz krzyżacki tłumaczy się Wacławowi, dla
czego Polsce wypowiedział wojnę, a król czeski za
twierdza fundację Jadwigi w Pradze bursy dla mło
dzieży litewskiej; z drugiej strony Jagiełło świadczy 
Wacławowi uprzejmości, idąc mu na rękę z po
średnictwem swym przy wykupieniu bliskich kró
lowi z niewoli tureckiej. Wreszcie obaj władcy zamy
ślają wziąć wspólny udział w akcji, która by położyła 
kres ponownej schyzmie papieskiej na zachodzie. 
Uzgodnienie ich posunięć dyplomatycznych miało na
stąpić na zjeździe obu monarchów, jaki na Boże Naro
dzenie 1400 projektował do Wrocławia Wacław71).

Ale do ostatecznego złączenia sił polskich i cze
skich nie doszło. Czuwał nad tym brat Wacława, Zyg
munt Luksemburski, dla którego utrzymanie stanu 
wojennego między Polską a Zakonem, posiadanie sil
nego proluksemburskiego stronnictwa w Polsce, było 
wytyczną programu. Zamiast tedy do zjazdu we Wroc

68) Ibid. nr 238.
69) Tak podkreśla to trafnie D ą b r o w s k i .  Dzieje Polski śred

niowiecznej II. 231, mylnie jednak kładac układ na r. 1394.
70) 23/XII 1397 zarzucają elektorowie Wacławowi,. że przymie

rze jego z królem krakowskim skierowane jest przeciw Zygmuntowi 
węgierskiemu, Index actorum nr 281.

71) Por. Ibid. nr 239, 264, 277, 278, 283, 294, 305.



ławiu, doszło w sierpniu 1400 do złożenia we Frak- 
furcie Wacława z godności króla rzymskiego, a na
stępnie do uwięzienia króla Czech przez brata72 73). 
I jest rzeczą znamienną, iż jednym z głównych zarzu
tów, czynionych przez elektorów Wacławowi, był ten, 
iż ,,fovit regem Cracoviae contra dominos Theutoni- 
cos Prussiae“ 7S) , że był rzadkim wśród władców nie
mieckich wyjątkiem, który rozumiał groźbę niebez
pieczeństwa krzyżackiego dla krajów słowiańskich.

Trzyletnia niewola Wacława w rękach Zygmunta 
nastawienia tego nie zmieniła. Zaledwie uwolniony 
z więzów, przedsiębierze król czeski nowe kroki dla 
stworzenia koalicji czesko-polskiej, zwróconej prze
ciw Zygmuntowi. Zjazd wrocławski z sierpnia 1404, 
na którym za cenę zrzeczenia się przez Czechy na rzecz 
Polski Śląska miał otrzymać Wacław pomoc Jagiełły 
przeciw Zygmuntowi, niestety nie dał wyników. Do 
tej tak groźnej dla chorążego wojującej niemczyzny 
sytuacji nie dopuściło stronnictwo .Zygmuntowe za
równo w Polsce jak i w Czechach, udaremniając tę 
pierwszą bodaj w dziejach obu narodów próbę pokojo
wego i sprawiedliwego załatwienia od 80 lat trwają
cego zatargu. Dodać trzeba, że stroną, która w tym wy
padku więcej brała niż dawała, były Czechy, a raczej 
Wacław IV, dla którego pomoc przeciw Zygmuntowi 
za wszelką cenę, była nakazem chwili. Pod tą presją 
nie wahał się tedy król czeski wystawiać w czasie zja
zdu dokumentów, jak zaznacza ,,na polecenie' króla 
polskiego14, dając jakby do zrozumienia, że już obec
nie dzieli się z nim władzą na Śląsku74). Ale do osta

72) Ibid. nr 328—332.
73) Ibid. nr 333.
74) Por. D ł u g o s z ,  Historia III. 559 n.; P e 1 z e ), Lebensgesch.

Konig Wenceslaus II. 498.



tecznego układu nie doszło. Zygmuntowi raz jeszcze 
udało się odparować grożące mu niebezpieczeństwo.

Jeśli na próbie z r. 1404 kończy się oficjalna akcja 
dyplomatyczna porozumienia polsko-czeskiego, zwró
conego ostrzem przeciw zakonowi niemieckiemu i Zyg
muntowi Luksemburskiemu, to nastroje antyniemiec- 
kie zstępują teraz do niższych warstw obu społe
czeństw. Jeśli w Polsce w r. 1404 zapał do wojny 
z Krzyżakami objął nawet drobną szlachtę wielkopol
ską, idącą z entuzjazmem na wojnę z Zakonem70), to 
pospólstwo praskie w r. 1409 demonstruje głośno 
swoją radość z usunięcia Niemców z uniwersytetu 
Karolowego * * 76) . A następnie wielka wojna z r. 1410, 
i zwycięstwo grunwaldzkie, w którym po stronie pol
skiej uczestniczą liczne1' zastępy czeskie 77) z Żiźką na 
czele; Zizka właśnie z pól grunwaldzkich wyniósł nie
wątpliwie swoją późniejszą zaciekłość i nieprzejedna
nie w stosunku do Niemców i swe sympatie propolskie 
(nosił się zawsze po polsku). Bierze w niej udział 
Janko Sokół, otruty przez Niemców w Toruniu, któ
rego dziećmi król polski się później opiekował. Wszy
scy oni wypełnili polską chorągiew św. Jerzego. Od
działało zwycięstwo grunwaldzkie niewątpliwie na opi
nię publiczną w Czechach; sam mistrz Hus gratulował 
listownie Jagielle świetnego triumfu nad nieprzyja
ciółmi Słowian 78) ; odtąd też zrywa stanowczo z pa
piestwem, a wyklęty przez sobór za sprawą duchowień
stwa niemieckiego ginie 6 lipca 1415 na stosie w Kon
stancji.

Nie tu miejsce na szerszą charakterystykę ruchu

TF) Por. M a l e c z y ń s k a ,  Udział Śląska w zmaganiach polsko-
niemieckich I połowy XV w. (Sobótka 1946, I. 27).

76) For. M a l e c z y ń s k a ,  Społeczeństwo polskie, 71 nn.
77) Por. D ł u g o s z ,  Historia IV. 9, 14.
78) Cod. epist. XV saeć. III. dodat. nr 3; M a l e c z y ń s k a ,  

Udział Śląska 30.



husyekiego w Czechach i Polsce. Nauka czeska stwier
dziła już dawno, że husytyzm obok pewnych prądów 
mistycznych, niezależnych może nawet od wcześniej
szego nieco wiklifizmu angielskiego, obok nowych po
stulatów socjalnych, niósł ze sobą nowy wiew poglądów 
narodowościowych, jakie współcześnie kształtowały 
się właśnie we Francji, przeradzających się rychło 
w dążenia do supremacji narodu czeskiego nad innymi 
nacjami słowiańskimi79). Nie tu również miejsce na 
szerszą charakterystykę ruchu husyekiego w Polsce. 
Wystarczy zauważyć, źe objął on u nas nie tylko sfery, 
wyższej szlachty (jak Abraham Zbąski) i duchowień
stwa (jak np. Gałka z Dobczyna), ale niższe ducho  ̂
wieństwo (jak np. Maciej Gołąbek pleban w Wą
growcu, lub cysters lubiąski Stefan) i prosty lud, 
zwłaszcza w Wielkopolsce, szewców, krawców, drób - 
nych rzemieślników’, nawet chłopów', i to zarówno 
mężczyzn jak kobiety, którzy nieraz muszą się wy- 
przysięgaó przed sądami duchownymi iż więcej do 
Czech po nowinki jeździć nie będą80). Wpływy husy- 
tyzmu sięgają daleko poza granice Polski, do Woło
szczyzny, Inflant, na Litwę, ba nawet w ziemie za
konne81). Ruch ogarnia rzec można wszystkie teryto
ria zamieszkałe przez ludy ,,linguagii slavonici“, wszę
dzie niosąc ze sobą hasła nieubłaganej walki z niem
czyzną.

7P) W sprawie cliiarakterystyki ruchu husyekiego w Czechach 
por. ostatnio P e k a r ,  Żiźka a jeho doba; I .-169—198; K r o f t a  M., 
L’aspect national et social du mouvement hussite (Le monde Slave 
1928, I. 320—351); Go l i  J., Peter Chelcicky und setne Lehre, Prag 
1882.

80) Por. Acta capit. II. nr 329, 1020; M a s t y ń s k a ,  Biskup An
drzej z Bnina (Roczniki Histor. IX. 190— 196): N o w a c k i .  Biskup 
Andrzej Bniński (tamże X. 252 nn.); K u n k e 1, Genesener Hussi- 
tenverhOre (Mttllg. d. Inst. f. ósterr. Gesch. 1918, XXXVIII. 314^325).

81) M a c o u r e k, Husitstvi v rumunskych zemich 27; Cod. epist. 
XV sec. II. nr 204, 188; B i dl o, Cesti emigranti v Polsku 441.



Na tle tym występują, też wyraźnie wzajemne zno
szenia polsko-czeskie. Pisma Husa jeszcze za jego ży
cia są czytywane w Polsce8,2), w Polsce też działa 
wielu najwybitniejszych Czechów z obu obozów; tu 
każe przyjaciel mistrza Jana, Hieronim z Pragi82 83). 
Maurycy Rvaćka jest profesorem akademii krakow
skiej 84), podobnie jak jego kolega Henryk Czech, pro
fesor matematyki w Krakowie85) ; jawią się Czesi 
licznie na dworze i w kancelarii Jagiełły, jak Jan Czech 
pisarz nadworny, czy osławiony Bruchrinek, czy wresz- 

•szcie rajca krakowski Paweł86). Znany, husyta Gałka 
w Krakowie w r. 1424 promuje się na magistra, przy 
czym do księgi uniwersyteckiej wpisano: haereticus 
pessimus87). Setki rękopisów husyckich sprowadza się 
z Pragi lub przepisuje na miejscu w Krakowie. Ale je 
śli bijący w oczy jest wpływ czeski w Polsce, to nie 
można zamykać oczu, że jest nieraz odwrotnie, że Po
lacy działają na terenie Czech i zagranicą. W znanym 
swym liście do Wacława czeskiego wspomina arcybi
skup Trąba, że studenci polscy na uniwersytecie pra
skim „bratnim uczuciem się miłowali41 (z Czecha
mi) 88). Jest też rzeczą ciekawą, że za uwięzionym 
Husem ujmowali się przede wszystkim nie Czesi, ale 
Polacy; odwiedzali go w więzieniu i Zawisza Czarny,

82) Por. P a l a c k y ,  Documenta J. Huss 315, 460— 1.
8S) P e r w o 1 f, Slawianie ich wzaimne otnoszenia Uh. 247—8.
84) B i d 1 o, Ćesti emigranti 234 nn.; P r o c h a s k a ,  Władysław 

Jagiełło II. 362.
85) B i d 1 o, ćesti .emigranti 236; B i r k e n m a j e r ,  Sprawa ma

gistra Henryka Czecha, Lwów 1936.
86) B i d 1 o, Cesti emigranti 238—9; Cod.  Vitoldi 1065, 1069.
87) Por. np. W i s ł o c k i ,  Katalog rękopisów nr 1478, 1628, 2208. 

Charakterystyczne są przytem słowa listu biskupa dorpackiego do 
Witolda, że plebani jeszcze w r. 1417 przepisują księgi husyckie cze
skie, por. Cod.  Vitoldi nr 723, r. 1417.

8S) Cod. epist. XV sec. II. nr 69.



i Janusz Kaliski, i Boruta i wielu innych89 90). Sam Huś 
wdzięcznie wspominał ich odwiedziny, podnosząc z go
ryczą, iż jeden tylko Czech wstąpił do jego celi wię
ziennej 0O). Przed opuszczeniem przez Husa Pragi żeg
nał go pełen złych przeczuć skromny krawiec narodo
wości polskiej 91) . A później napływ husytów polskich 
do Czech trwa z niesłabnącą siłą. Piotr Polak był 
w r. 1437 prebendarzem u św. Wita w Pradze92), 
w r. 1447 donosi pełen oburzenia biskup krakowski 
Oleśnicki, że polscy klerycy zabierają w Czechach pre- 
bendy tamtejszym księżom (oczywiście katolickim)93), 
a jeszcze w r. 1468 zastępcy legata papieskiego Ru
dolfa donosili, że w Czechach co dwunasty ksiądz (hu- 
sycki) jest Polakiem94). Nieśli oni ze softą niewąt
pliwy wkład w życie kościelne i kulturalne Czech, nie
śli zbliżenie i zrozumienie wspólnych celów i zgodnej 
walki z zalewem niemczyzny.

Dołączyły się do tego wypadki polityczne. W lipcu 
1418 wybuchł we Wrocławiu bunt pospólstwa pol
skiego przeciw niemieckiej radzie miejskiej 95) ; 
30 lipca 1419 nastąpiła defenestracja rajców niemiec
kich w Pradze; wreszcie nagła śmierć Wacława IV 
(16/VIII 1419) postawiła Czechy przed niebezpieczeń
stwem objęcia władzy przez znienawidzonego Zyg
munta, któremu słusznie naród czeski przypisywał

80) P e t r i  de Mladenowicz, Relatio de Magistri Hus causa (Pa- 
lacky, Documenta J. Huss 310, 256).

90) Ibid. 99. Por. też Ibid. 104, 105, 116, 127.
91) Ibid. 111.
92) U r b a n e k ,  Ceske dójiny III. cz. 3, 840, przyp. 3.
93) Ibid.
94) Ibid. 841; por. M a l e c z y ń s k a ,  Społeczeństwo polskie 

XV w. 127. Jeszcze w r. i430 zbiegło do Pragi z diecezji włocław
skiej 3 proboszczów, A c t a  capit. III. 504.

9E) Por. w tej sprawie ostatnio P i w a r s k i, Historia Śląska, 
Katowice—Wrocław 1947, 99, który jednak nie docenih momentów 
narodowościowych tego buntu.



śmierć mistrza uniwersytetu praskiego. Miary dopeł
nił znany wyrok Luksemburczyka w styczniu 1420 we 
Wrocławiu, w którym z jednej strony przysądzał Krzy
żakom ziemie polskie, a z drugiej ogłosił krucjatę prze
ciw heretyckim Czechomf'6). Kości zostały rzucone; 
oba społeczeństwa zagrożone w podstawach swego 
bytu narodowego i państwowego musiały siłą rzeczy 
porozumieć się celem zgodnej akcji przeciw wspól
nemu wrogowi. Bardziej zagrożone Czechy musiały, 
rzecz oczywista, zwrócić się ku Polsce i Jagiellonom, 
gdzie w oparciu o dynastyczną politykę królewską, 
o budzący się wi społeczeństwie zryw antyniemiecki 
ekspansja polityczna dochodziła do szczytu.

Na tym tle stają się zrozumiałe znane wypadki 
z r. 1420 i następnych: ofiarowanie korony czeskiej 
Jagielle a później Witoldowi nie tylko przez żywioły 
czeskie umiarkowane, ale nawet skrajne (Ziźka), ma
nifest Jagiełły do narodu czeskiego, podkreślający-so
lidarność słowiańską wobec zagrożenia Czech, wy
prawa w r. 1424 Zygmunta Korybutowicza do Czech, 
zwycięstwo jego wspólnie z wojskami czeskimi, pod 
wodzą Piotra Holego, nad Niemcami pod Uściem, wre
szcie próba Polski wobec kurii papieskiej wyrwania 
sprawy czeskiej z rąk Zygmunta i soboru, a powierze
nia Polsce ostatecznego załatwienia sprawy husyckiej 
bez pośrednictwa Niemców. Wszystko są to rzeczy do
brze znane. Następuje okres 17-toletniego zbliżenia 
polsko-czeskiego, akcji dyplomatycznej i militarnej 
Polski za Sudetami, manifestujących się z jednej stro
ny np. udziałem wojsk czeskich (Sierotek) w r. 1433 
pod wodzą Jana Czapka w wojnie przeciw zakonowi

r6) Por. w tej sprawie M a l e c z y  l iska,  Rola polityczna kró
lowej Sonki Holszańskiej, Lwów 1936: t aż ,  Stanowisko społeczeń
stwa polskiego 108 nn., na której badaniach opieram się w dalszym 
przedstawieniu wypadków.



niemieckiemu, z drugiej znaną wyprawą wojsk pol
skich w r. 1430 na Śląsk, przejściem przeważnej czę
ści jego książąt na stronę husycką, usadowieniem się 
załóg polskich na wezwanie tamtejszych miast w kra
j u 97). Skutkiem tej zgodnej akcji są i sukcesy czeskie 
wobec Zygmunta: zwycięstwo w r. 1427 pod Tacho- 
vem, wyprawa czeska w r. 1428 na Lużyce, zwycię
stwo nad krucjatą całej Europy pod Domażlicami 
(1431), wreszcie atak taborytów przez Polskę na wę
gierski Keżmarek (1 4 3 3 )98). Walczyły tu obok cze
skich, także i oddziały polskie, przechylając w r. 1428 
w bitwie pod Mostem zwycięstwo na stronę czeską, 
w bitwie pod Domażlicami uczestnicząc pod wodzą 
Korybuta w triumfie nad znienawidzoną nawałą ger
mańską99).

Ale ostatecznie korona czeska spoczęła na skroniach 
Zygmunta Luksemburskiego. Polska nie dosyć stanow
czo poparła akcję Korybuta w Czechach; Zygmunt zbyt 
silne miał w Polsce stronnictwo, rzucające kłody pod 
nogi Jagielle, organizujące przeciw niemu bunty szla
checkie, paraliżujące wszelką antyniemiecką politykę 
króla i stronnictwa dworskiego nawet w stosunku dó 
zakonu niemieckiego. A na czele jego stał nie byle kto, 
ale sam biskup krakowski, Zbigniew Oleśnicki. Jego to 
polityka w największej części zaważyła na tym, że nie 
doszło i tym razem do personalnej unii polsko-cze
skiej, choć istniały wszelkie po temu dane. Ale i po 
stronie czeskiej można stwierdzić podobny brak sta
nowczości. Nie mówiąc już o tym, że i w Czechach 
_________ 4

r7) M a l e c z y ń s k a ,  Udział Śląska w zmaganiach polsko-nie- 
mieckich (Sobótka 1946, I. 37 nn.).

98) Por. O d 1 o ż*i 1 i k, Husyci na brzegu Bałtyku w r. 1433 
(Rocznik Gdański 1933/4, VII/VIII. 116); D ł u g o s z ,  Historia IV. 495 
nn.; SS. rer. Siles. VI. 126 nn.; L e w i c k i ,  Powstanie Świdrygiełły 
307.

" )  Por. D ł u g o s z ,  Historia IV. 361, 462—4.



umiarkowane stronnictwo dążyło do ugodowego zała
twienia konfliktu z Zygmuntem, istniały nadal sprawy, 
stające w poprzek wspólnej akcji polsko-czeskiej, 
utrudniające szczerą współpracę. Była nią sprawa ślą
ska. Zwrot Polsce księstw śląskich, tak jak to przewi
dywał projekt układu wrocławskiego z r. 1404, choć 
niespełniony z winy obu stron, ciążył silnie przez cały 
czas na opinii publicznej Polski i księstw nadodrzań- 
skich. Przecież w r. 1428 na wezwanie wodzów pol
skich, śpieszących utwierdzić Korybuta w Czechach, 
opowiada się za husytami rycerstwo księcia Jana Ziem- 
bickiego, przechodzą na stronę husycką nie tylko liczni 
książęta śląscy100), nie tylko Głogów domaga się załogi 
polskiej, ale nawet chłopi śląscy śpieszą stawać prze
ciw niemieckiemu mieszczaństwu śląskiemu101 102), wi
dząc w wojskach polskich wkraczających do nich wy
bawców spod ucisku niemieckiego. Jak dalece sprawa 
oderwania Śląska od korony polskiej tkwiła w świa
domości ówczesnego społeczeństwa polskiego, świad
czyć może opinia Długosza, będącego niewątpliwie 
najdoskonalszym wykładnikiem tego, co czuło i my
ślało na ten temat społeczeństwo polskie. Pisze on też 
w swej historii z okazji zawarcia pokoju toruńskiego 
w r. 1466, że ,,czułbym sie szczęśliwym, gdyby Śląsk, 
ziemia lubuska i słupska, gdzie znajdują się trzy bi- 
rkupstwa, założone przez Bolesława Chrobrego i jego 
ojca Mieszka, mianowicie wrocławskie, lubuskie i ka- 
mińskie mogły być zwrócone i przyłączone do króle
stwa polskiego za opatrznością boską. Weselszy zszedł
bym z tego świata, i w mym śnie wiecznym słndziej 
i spokojniej spoczywałbym'1102_). Tak pisał Długosz,

10°) Por. M a l e c z y ń s k a ,  Udział Śląska 37 nn.
ini) P a 1 a c k y, Gesch. Bohinens IIP, 463, przyp.
102) D ł u g o s z ,  Historia V. 473—4.



a tak samo myślała niewątpliwie znaczna część społe
czeństwa polskiego.

Jednak rozbudzone z ruchem husyckim w Czechach 
poczucie narodowa, przekonanie o wyższości narodu 
czeskiego nad inne sąsiednie, stawało tym polskim dą
żeniom na przekór. Jeszcze wśród pełnych przygoto
wań do nieuznania Zygmunta królem Czech, wysyłają 
tamtejsze stany do książąt śląskich, obok manifestu 
przeciwluksemburskiego 103) , wezwanie do wierności 
koronie św. Wacława104), co w niemałej mierze wpły
nęło na chwiejne stanowisko tamtejszych książąt w la
tach późniejszych105). Dopiero w r. 1438 nastąpiła ze 
strony części społeczeństwa czeskiego zmiana w tym 
kierunku. Na zjeździe w Kutnej Horze postawiono kan
dydaturę Kazimierza Jagiellończyka na króla czeskiego 
przeoiw Albrechtowi Habsburskiemu, a 7 mnaja 1438 
w Mielniku nastąpił wybór Kazimierza na króla Czech. 
Przy tym umieszczono .szereg antyniemieckich posta
nowień: Polska miała wspólnie z Czechami odzyskać 
straty na Łużyeach, zabronić Niemcom handlu z Kilią 
i Białogrodem, wzamian za co Czesi mieli dać pomoc 
Polsce i wymóc na książętach śląskich uznanie je j 
zwierzchnictwa106). Ale było już znpóźno. Wyprawa

103) Maniiest stanów czeskich przeciw Zygmuntowi drukowany 
C- es ky Archiv III. 230; R i e d e l ,  Cod. dipl. Brandenburg. B. VI. 
117; tekst jego został stanom śląskim zakomunikowany 7/VIII 1421 
(SS. rer. Siles. VI. nr 6).

104) P a  1 a c k y ,  Documenta J. Hus 104; por. M a l e c z y ń s f c a ,  
Udział Śląska 35.

,105) M a l e c z y ń s k a ,  Udział Śląska 35; por. U r b a n e k ,  će- 
ske dćjiny III. cz. 2, 820. Jeszcze w r. 1423 nie dowierzał Zygmunt 
książętom śląskim, czy wezmą udział w wojnie z zakonem niemiec
kim, A l t m a n n ,  Regesta I. 381.

100) Deut. Reichstagsakten XIII. nr 360—1; M a l e c z y ń s k a ,  
Społeczeństwo polskie 135 nn. Natomiast Urbanek,  Ceske dćjiny III. 
cz. 1, 309—11, omawiając rokowania polsko-czeskie, o odstąpieniu 
Śląska Polsce ani słowrem nie wspomina.



polska przeciw Albrechtowi mimo pewnych sukcesów 
na Śląsku107) spełzła na niczym; zbyt silne było stron
nictwo habsburskie w Czechach, a w Polsce rej wodził 
Oleśnicki, który obecnie przeszedł na stronę następ
cy Zygmuntowego, Albrechta. Bitwa pod Grotfli- 
kami 5/V 1439 zadała cios partii prohusyckiej w Pol
sce, zakończyła starania Polski o unię z Czechami108). 
Korona czeska po raz drugi ominęła Jagiellona. Na lat 
dwadzieścia Czechy pozostały nadal we władaniu 
Habsburgów. Polska sterowana teraz ręką Oleśnic
kiego kierowała swą politykę na Węgry. Jeszcze od 
czasu do czasu przebłyśnie nuta dawmych dążeń. J e 
szcze Kazimierz tytułuje się jakiś czas elektem cze
skim, w r. 1440 polscy posłowie wzywają wrocławian 
do uznania królem Kazimierza; jeszcze 25/VI 1441 
sami Czesi w dalszym ciągu żądają króla języka sło
wiańskiego 109). Ale to koniec. Oba państwa powracają 
do tradycyjnej polityki wzajemnej nieufności, podsy
canej obecnie nową obcą dynastią w Czechach.

Dzieje ostatnich 30 lat, do r. 1471, są z jednej 
strony stosowaniem przez Władysława Pogrobowca 
zwykłej habsburskiej polityki wobec Polski; gdzie 
można popieranie Zakonu niemieckiego, gdzie można 
staranie się pośredniczyć w zatargach Polski z Krzyża
kam i110 *). Nawet ślub Kazimierza z Elżbietą Habsbur- 
żanką (1454) niewiele tu zmienił. W wojnie 13-tolet-

107) Na stronę Kazimierza przechodzą -w r. 1438 Wacław, Prze- 
mko i Janusz oświęcimscy, oraz Bolko opolski i głogowski, Cod.  
e p i s t. XV sec. I. nr 97—8.

108) M a l e c z y ń s k a ,  Społeczeństwo polskie 143.
109) U r b a n e k ,  Ceske dejiny III. cz. 1, 511— 13, 579—80; Će- 

s k y  Arch. III. 305—6.
110) Por. znany jego układ z Zakonem niemieckim z r. 1454 

w przedmiocie dostarczenia mu za wysokim porękawicznym posił
ków przeciw Polsce w cźasie wojny trzynastoletniej, oraz próby 
jego pośrednictwa między Polską a Krzyżakami, U r b a n e k ,  Cęske
dejiny III. cz. 2, 890.



niej walczą zastępy czeskie po obu stronach, a kró! 
Władysław ciągnie z nich obu pieniężne korzyści111)/ 
Śmierć Władysława i wybór Jerzyka z Podjebradu 
królem niewiele tu początkowo zmieniły. Sejm polski 
z r. 1459 nazywa prawa Jerzyka do Czech uroszcze- 
niami112), a zmienną losu koleją Wrocławianie szu
kają przeciw Podjebradowi pomocy u króla Kazimie
rza113) a Czesi ze swej strony grożą za to Polsce 
w ojną114). Dopiero zjazd w Głogowej (maj 1462) 
miał ten nienormalny stan zażegnać. Za cenę obopól
nych ustępstw, Czesi uznali nabytki polskie na Śląsku, 
Kazimierz obiecał zrzec się posagu swej żony, nastą
piły zgodne między obu państwami stosunki. To też 
w r. 146,6 odrzuca król polski propozycję papieską ob
jęcia tronu Czech po wyklętym ,,kacerskim“ królu po
partą nawet bardzo problematyczną obietnicą odzyska
nia przez Polskę Śląska115). Dopiero śmierć Podje- 
brada 22  marca 1471 sprawiła, że ostatecznie po dłu
gich walkach korona czeska, lecz bez Śląska i Moraw 
ozdobiła skroń najstarszego Jagiellończyka.

Mimo zerwania tych tak ścisłych sprzed r. 1439 
nici polsko-czeskich związki kulturalne Polski z Cze
chami trwają nadal i są wciąż silne. O wpływie husy- 
tyzmu na społeczeństwo polskie jeszcze w głąb XV w. 
była już wyżej mowa. Podnoszono też nieraz w nauce 
naszej wpływ języka i ortografii czeskiej na nasze pi
śmiennictwo tych czasów116). Dołączają się tu wpływy

1X1) Ulrych Ćervonka walczy po stronie krzyżackiej, por. też 
poprz. przypisek.

' 112) U r b a n e k ,  teske dejiny III. cz. 3, 443; C a r  o, Gesch. 
Polens V. cz. 1, 113, przyp. 4.

113) U r b a n e k ,  Ceske dejiny III. cz. 3, 548.
114) D ł u g o s z ,  Historia V. 304—5.
llp) Szerzej sprawę tę omawia rzecz dra Bazylowa w tymże 

roczniku Sobótki, dlatego nie zajmuję się nią tu bliżej.
116) Por. Polska—Czechy 108 nn.



w dziedzinie sztuk plastycznych, zwłaszcza w malar
stwie. Nie tu miejsce na szersze ich omawianie^ Ale 
podnieść należy w formie choćby ogólnej, że wpływy 
czeskie na nasze malarstwo istnieją wciąż i są silne. 
Herb i statuta cechu malarzy krakowskich wzorowane 
są na praskich. Czechów malarzy spotykamy w XV w. 
u nas często: jest nim (żeby wyliczyć tylko bardziej 
znanych) Andrzej z Hranic (1407), Paweł z Kro- 
mieryża (1428), Piotr z Topnicz (1433). Ale spoty
kamy teraz i malarzy polskich działających w Cze
chach. Takim jest niewątpliwie zagadkowy Stanisław 
z Berna (1466), który później powrócił do Polski, czy 
działający w r. 1503 Stanisław z Ołomuńca117). Może 
przyszłe badania nad związkami artystycznymi polsko- 
czeskimi odkryją jeszcze nie jedno nazwisko i określą 
bliżej działalność poszczególnych osobistości w obu 
krajach.

Ale więcej jeszcze. Wpływy czeskie objawiają się 
w literaturze naszej politycznej. Niewątpliwie pod 
wpływem narodowych, nowożytnych haseł, krzewio
nych przez czeski ruch husycki, staje program ,.Polska 
dla Polaków1 ‘, program stworzenia nowożytnego pań
stwa polskiego centralistycznego, opartego o silną 
władzę królewską, program zjednoczenia całej Polski 
w ręku dynastii jagiellońskiej, na porządku dziennym 
naszych traktatów politycznych z XV w. Traktat Ja 
kuba z Szadka w przedmiocie praw królestwa pol
skiego do ziem mazowieckich jest tego jednym z pier
wszych klasycznych przykładów. A memoriał Jana 
Ostroroga o naprawie rzeczypospolitej, wysuwający 
nowożytne pojęcia niezawisłości króla i narodu od ku
rii papieskiej i podnoszący grożące Polsce od Niemiec 
niebezpieczeństwo, jest niewątpliwie przeszczepie
niem, może nawet nieświadomym, na grunt polski po

117) Por. K o p e r a ,  Dzieje malarstwa I. 243 nn.



glądów, które nurtowały współcześnie społeczeństwo 
czeskie.

Zbieżmyż wyniki, naszych rozważań nad stosunkami 
polsko-czeskimi przed r. 1471. Zawarte w zaraniu 
dziejów przymierze polsko-czeskie przemienia się ry
chle, nie bez wpływu Niemiec, w rywalizację o prymat 
w świecie zachodnio słowiańskim. Polska Bolesława 
Chrobrego, czy później Krzywoustego niesie przy tym 
na swym sztandarze hasła krucjaty przeciw Niemcom; 
Czechy Wratysława przekonanie o konieczności opar
cia się o rzeszę niemiecką. Zmienia się to dopiero 
w drugiej połowie XIII w., kiedy Przemysł Ottokar, 
przejmując z kolei hasło wojny z Niemcami skupić 
stara się około siebie wszystkich książąt polskich. Tra
gedia jego na polach dtirnkruckich, a następnie wy
gaśnięcie dynastii Przemyślidów w Czechach, objęcie 
tronu św. Wacława przez dynastię niemieckich Lu
ksemburgów, sprawiają, że i ta próba, tak samo jak 
poprzednia polska, kończą się ostatecznie niepowodze
niem. Dwaj pierwsi Luksemburgowie, choć się osta
tecznie w Czechach utwierdzili, choć drugi z kolei 
Luksemburg w Pradze zyskał nawet szczytny przydo
mek „ojca Czech“, nie mogli, jako dynaści niemieccy, 
rzecz prosta, spotkać się u społeczeństwa polskiego 
w swej kontynuacji polityki Przemyślidów, ze zrozu
mieniem. Okres krótkiej równowagi za czasów Ka
rola IV przygotowuje jeno grunt dla przyszłego poro
zumienia Wacława IV, a w dalszym następstwie pod 
wspólny pod hasłem walki z Niemcami zryw husycki 
w Czechach a narodowy w 'Polsce.

Dwukrotne próby na przestrzeni XV w. załatwienia 
sporu między obu państwami, w formie ugodowej, 
w r. 1 404 i w r. 1438, nie zostały jednak zrealizowane. 
Nad unią polsko-czeską zawisła jakaś nemezis, a posu
nięcia cesarza Zygmunta, pierwszorzędnego gracza,



potrafiły w ostatniej chwili ją udaremnić. Stworzenie 
unii polsko-czeskiej na wzuór polsko-litewskiej, czy 
współcześnie kalmarskiej, upadło tedy raz jeszcze za 
przyczyną Niemiec, a narzędziem w ręku Zygmunta 
były nieraz nieświadome właściwych celów polityki 
teutońskiej, znaczne odłamy obu społeczeństw pol
skiego i czeskiego.

A w r. 1471, kiedy ostatecznie zasiadł na tronie cze
skim najstarszy syn Kazimierza Jagiellończyka, kiedy 
po 50-cioletnich zabiegach Polska dała wreszcie Cze
chom własnego króla, sytuacja była zupełnie zmie
niona. Zamiast unii — primogenitura dynastyczna Ja 
giellonów w krajach korony św. Wacława. Zamiast 
wspólnej akcji antyniemieckiej nieudolna polityka 
króla ,,bene“, zamiast wojny pod sztandarem niezawi
słości świata słowiańskiego od cesarstwa niemieckiego, 
zwrócenie z konieczności uwagi ku sprawom wschod
nim i południowym i walka z niebezpieczeństwem tu
reckim. Wreszcie traktat wiedeński z r. 1515, złamany 
już r. 1517 przez Maksymiliana, oddał rządy w Cze
chach na stale w ręce dynastii habsburskiej. Jedność 
dynastii w Polsce i Czechach miały być tylko 56-cio- 
letnim epizodem.

Wreszcie na polu kulturalnym. Aż prawie po skłon 
XV w. Czechy są źródłem, skąd płyną do Polski pod
niety na wszystkich dziedzinach życia kulturalnego; 
malarstwo, rzeźba, literatura, poglądy religijne i poli
tyczne, oczywiście nie wyłącznie, ale w dużej mierze 
dostają się do nas przez Czechy. A jeśli husytyzm cze
ski przyniósł może pewne obniżenie poziomu kultural
nego u naszego zachodniego sąsiada118), to stało się to 
jedną przynajmniej z przyczyn, dla których Polska 
XV w. poczęła Czechy doganiać i w tej dziedzinie na
szego życia.

11B) K r o f t a K., Duchowni otkuz husitsvi, Praha 1946, 272.
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