
WALKA KLASOWA CHŁOPÓW CZESKICH W XVII W.

Cz. I.

Zadaniem niniejszej pracy jest omówienie powstań czeskich 
chłopów pańszczyźnianych w XVII wieku, ze szczególnym uwzględ
nieniem okresu zawartego między latami 1620—1680. Czasokres i te
matyka nie została wybrana przypadkowo, albowiem epoka od Białej 
Góry do uwłaszczenia chłopów w XIX wieku charakteryzuje się 
ostrym kryzysem feudalizmu, wzrostem absolutyzmu austriackiego, 
rozwojem układu kapitalistycznego — co w Czechach widoczne jest 
wyraźnie w XVIII wieku oraz powstawaniem czeskiego narodu bur- 
żuazyjnego. Wiek XVII zapoczątkowuje ten okres, a przejawami kry
zysu feudalizmu i świadectwem jego przeżycia się są z jednej strony 
niszczące wojny, z drugiej zaś ^powstania chłopskie. Słowa Marksa 
i Engelsa z „Manifestu Komunistycznego'*: „Historia wszelkiego społe
czeństwa dotychczasowego jest historią walk klasowych" 1), oraz słowa 
Stalina: „Walka klasowa między wyzyskiwanymi a wyzyskującymi 
stanowi podstawową cechę ustroju feudalnego" 2), znajdują dosko
nałą ilustrację w dziejach Czech, w których wiek XVII stanowi za
początkowanie „klasycznego" nieomal okresu powstań chłopów 
czeskich przeciw społecznemu, narodowemu i religijnemu uciskowi.

Co do zakresu terytorialnego, to praca niniejsza ogranicza się 
do ziem czeskich, a jedynie porównawczo sięga do spraw innych 
ziem, jak Ziemia Morawska, czy Śląska.

W trakcie pracy trzeba było poruszyć wiele zagadnień związa
nych nie tylko ze stosunkami społecznymi, ale i z rozwojem gospo
darczym Czech. Dyskusja historyczna w Związku Radzieckim nad 
pracami historyka Porszniewa, szczególnie zaś akad. E. Kosminskie- 
go 3), przypomniały słusznie raz jeszcze sformułowanie Stalina o tym, 
co stanowi podstawę każdego ustroju społecznego; Stalin mówi: 

„Historia rozwoju społeczeństwa jest przede wszystkim histo
rią rozwoju produkcji, historią sposobów wytwarzania, które się
h Marks - Engels, Dzieła Wybrane, W-wa 1949, str. 26.
2) Stalin, Zagadnienia leninizmu, W-wa 1947, str. 511.
3) E. Kosminski, O zagadnieniu walki klasowej w epoce feudalizmu. 
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kolejno zmieniają w ciągu wieków, historią rozwoju sił wy
twórczych i stosunków produkcyjnych między ludźmi" 4). 
Wynika z tego, że walka klasowa i jej natężenie jest nierozłącz

nie spięte i związane z podstawą ustroju społecznego — ekonomiką 
społeczeństwa.

Należy również silnie podkreślić narodowo-wyzwoleńczy cha
rakter walk chłopów czeskich. Słusznie pisze na ten tem at P. Reiman: 

„Bój ludu czeskiego o niepodległość narodową był w ciągu 
długich stuleci bojem przeciwko germanizacji i prowadzonej ze 
strony niemieckich i austriackich klas panujących i wyzyskują
cych" 5 6).
Tematyka powstań chłopskich na wsi czeskiej i morawskiej inte

resowała wielu czeskich historyków burżuazyjnych. Nie starając się 
wyczerpać długiej listy badaczy, którzy ogłosili cokolwiek na ten 
temat, wspomnieć trzeba o Vocelu, Kalousku, Rezku, Svatku, Pe- 
karu, Teplym, Cemym, Krofcie, Prokeśu, z Niemców o Griinbergu c).

4) Stalin, op. cit. str. 508.
6) P. Reiman, O nćkterych soućasnych problemach naśeho dejepisu. Nova 

mysi. r. V (1951) str. 657. ’
6) Badanie dziejów — jak się wówczas mówiło — „stanu kmiecego" roz

począł się zdaje Vocel (Uber die TJnterthanenverhaltnisse in Bohmen seit d. 
altesten bis in die neure Zeit. Sitzungsberichte d. kóniggl. bóhm. Gesellschaft 
d. Wissenschaften in Prag 1861 str. 6—11). Kalousek wydał materiały, o któ
rych niżej, i przygotował wielką historię chłopów czeskich. A. Rezek pisał 
o powstaniu 1628 roku i był „odkrywcą" pism jezuity de la Haye, podczas gdy 
dyletant Svatek opracował kilkakrotnie powstanie r. 1680. — J. V Simak rów
nież zajął się opracowaniem powstania 1680 roku, wydobył wiele ciekawych 
materiałów, przede wszystkim zaś krytycznie ocenił jedyną pracę na ten temat 
mianowicie Svatka. J. Pekar twórca reakcyjnej szkoły w historiografii cze
skiej, zajął się dziejami chłopów w pracy „Kniha o Kosti" (2 tomy), w której 
starał się przedstawić rzekomy humanitarny stosunek panów feudalnych do 
chłopów. Fr. Teply, prócz całego szeregu prac z dziejów rolnictwa i gospodarki 
rybnej w Czechach wydał również książkę „Selske boure", opisującą raczej 
powstania XVIII-wieczne.

V. Cerny prócz mnóstwa przyczynków napisał nader ciekawą pracę 
„Hospodarske instrukce", będące prawdziwą historią rolnictwa czeskiego na 
przestrzeni XV do XIX wieku.

K. Krofta, historyk a zarazem polityk był właściwie pierwszym autorem 
pracy o historii chłopów czeskich. Najnowsze wydanie jego pracy p. t. „Dejiny 
selskeho stavu w Cechach a na Morave“ (Praha 1949) uzupełnione i dopełnione, 
nie było mi dostępne.

J. Prokeś, był autorem pracy o powstaniu 1680 r. a Karl Grunberg auto
rem dwutomowej Die Bauernbefreihung und die Auflósung des gutsherrlich — 
bauerlichen Yerhaltnisse in Bohmen, Mahren und Schlesien, (Lipsk 1893).



Z zagadnieniem tym jednakże czeska historiografia burżuazyjna 
nie mogła sobie poradzić, ponieważ wychodziła z fałszywych pozycji 
metodologicznych, uwarunkowanych jej klasową, polityczną po
stawą. U historyków tych dominowało fałszywe faktograficzne po
dejście do zagadnienia, polegające na skrupulatnym nieraz groma
dzeniu faktów, bez umiejętności wyciągnięcia odpowiednich wnio
sków i bez prób stwierdzenia prawidłowości historycznego procesu. 
Ta ,,mikrografia“ powodowała — świadome lub nieświadome — 
przemilczenie i niedostrzeganie tak zasadniczego i podstawowego 
faktu, jak walka klasowa, która według nader słusznego wyrażenia
V. Husy była „tabu“ dla czeskiej historiografii burżuazyjnej. Obok 
tego istniało jednak świadome fałszowanie historii chłopów, a to 
,,ad usum“ bieżącej polityki, w szczególności polityki stronni
ctwa agrariuszy. W pojęciu takich historyków powstania chłopów 
dążyły do zniesienia ucisku feudalnego i zmiany jego na kapi
talistyczną ,,wolność“, słowem marzenia i pragnienia mas chłop
skich zostały bez reszty zrealizowane w ustroju burżuazyjnym, 
który żadnej poprawy i zmiany nie potrzebuje. Dlatego literaturą 
historyczną spod znaku agraryzmu należy posługiwać się z całą 
ostrożnością.

W niniejszej pracy starałem się wyzyskać całą dostępną litera
turę przedmiotu, co niestety w wielu wypadkach mi się nie udało. 
Jeśli zaś idzie o źródła, to prócz rozmaitych materiałów porozrzuca
nych w wielu czeskich i niemieckich czasopismach, które podaję 
w przypisach, opierałem się w znacznej mierze na wydanych przez 
Józefa Kalouska materiałach, noszących niewłaściwy tytuł: „Rady 
selske a instriikce hospodarske" 7). Pod tym tytułem ukryw ają się, 
nie jakby należało przypuszczać, jedynie ustawy wiejskie i in
struktarze gospodarcze, lecz wszelkie dostępne wydawcy ma
teriały odnoszące się do wsi, aż do prywatnej korespondencji 
włącznie.

7) Materiały te zostały wydane w wydawnictwie „Archiv Cesky ciii stare 
pisemne pamatky ćeske i moravske ...vydava Komisse k tomu zrizena pri 
Kralovske ćeske spolećnosti nauk“, jako tomy XXII, XXIII, XXIV, XXV 
i XXIX. Obejmują one czasokres od 1350 do 1850 roku. Warto wspomnieć jesz
cze o całym szeregu materiałów i notatek, nie mówiąc o wielkiej ilości rozpraw, 
jakie znajdują się w specjalnym czasopiśmie czeskim poświęconym historii wsi, 
które po kilku zmianach nazwy utrzymało się jako Casopis pro dejiny 
venkova (dalej skrót CDV>.



R o z d z i a ł  I.

CZECHY PRZED BIAŁĄ GÓRĄ

Napisem „Dies nigro signanda lapillo" zaznaczył pisarz miejski 
kutnogórski dzień 8 listopada 1620 roku *). Dwugodzinna bitwa na 
polanie wzgórza, leżącego nieopodal zachodnich krańców dzisiejszej 
Pragi, w miejscu, gdzie Ferdynand II wystawił kaplicę Matki Bos
kiej Zwycięskiej, zaciążyła tragicznie nad losami Czech oraz pow
stającego narodu czeskiego, powodując zarazem ważne konsekwen
cje także dla całej Europy środkowej.

Nie spodziewał się tej klęski nikt w obozie czeskim, a już chyba 
najmniej niedawno obrany król czeski 24-letni Fryderyk Pala- 
tynacki: w momencie bowiem, kiedy wiadomo było o zbliżaniu się 
wojsk bawarskich i armii cesarskiej i kiedy starcie wojsk było nie
uniknione, nie mógł odmówić sobie przyjemności uczestnictwa 
w hucznej uczcie. Dopiero, kiedy na dziedziniec zamku Hradczyń- 
skiego na spienionym koniu wpadł oficer wojsk królewskich An
drzej Haberveśl z Habemfeldu z wiadomością o spotkaniu wrogich 
wojsk — król Fryderyk powziął decyzję, by z oddziałem 500 jeźdź
ców, którzy znajdowali się na zamku, natychmiast ruszyć na pole 
bitwy. Jednak gońcy przybywający z Białej Góry donosili o zupeł
nej porażce jego amii. Z umocnień zamkowych patrzał Fryderyk na 
uciekającą w popłochu armię i nie czekając zbliżającego się nieprzy
jaciela przeniósł się jeszcze tegoż dnia do Starego Miasta Praskiego, 
być może że bezpieczniejszego poza rzekę, choć nie rokującego moż
liwości długiej obrony z powodu fatalnego stanu fortyfikacji. Nie 
myślał zresztą małoduszny „król zimo wy “ bronić się w Pradze i już 
dnia następnego wbrew prośbom a nawet groźbom przedstawicieli 
mieszczan praskich wyjechał z miasta. Przez Nymburg, Jaromierz 
i Nachod zmierzał do Wrocławia, stąd zaś ruszył do Hagi; ziemi 
czeskiej, w której panował tylko przez jedną zimę, nie zobaczył już 
nigdy.

W tym czasie pod mury stolicy czeskiej podchodziły oddziały 
lisowczyków i hiszpańscy piechurzy cesarscy, złamani zaś klęską 
przywódcy wojsk stanów czeskich — ks. Anhalcki, Thun, Hohen- 
lohe przygotowywali się do pójścia w ślady królewskie. W całym 
tym zamieszaniu spowodowanym całkowitą klęską i załamaniem się 3

3) B. Bertholz, Geschichte Bóhmens und Mahrens, III. Reichenberg 
1924, str. 1.



zapomniano zabrać ze skarbca królewskiego koronę św. Wacława, 
która wraz ze skarbcem wpadła w ręce wojsk cesarskich.

W fakcie tym  była wymowa symbolu: całe Czechy leżały poko
nane u stóp zwycięskich Habsburgów. Równocześnie rozpoczyna się 
krytyczny okres późnego feudalizmu w dziejach czeskich 2 3).

Biała Góra stanowiła zakończenie pewnego procesu historyczne
go, zapoczątkowanego przed dwoma wiekami prawdziwie ludową an- 
tyfeudalną rewolucją husycką. Naszkicowanie w kilku rysach zasadni
czych tendencji owego procesu stanowić będzie podstawę do zrozu
mienia zdarzeń poprzedzających i następujących po Białej Górze a).

Po wojnach husyckich, będących rewolucją chłopów pańszczyź
nianych i biedoty miejskiej, wspomaganą przez część pauperyzują- 
cej się i nie wytrzymującej konkurencji z wielkimi feudałami drob
nej i średniej szlachty, proces historyczny czeski następował w spo
sób analogiczny do ogólnej tendencji rozwojowej ziem europejskich, 
leżących na wschód od Łaby. Charakteryzuje się on w dziedzinie 
gospodarczej wzrostem gospodarki feudalnego rycerza czy magnata, 
przekształcającej się w folwark uprawiany rękoma chłopów pań
szczyźnianych, obowiązanych do pracy przymusowej na ziemi pań
skiej. Ma to daleko idące konsekwencje w zmianie położenia praw
nego i gospodarczego chłopów. W sferze politycznej okres ten cha
rakteryzuje wzrost politycznej siły klasy feudalnej, w szczególności 
zaś wielkich feudałów, wyzyskujących — przez pewien przynaj
mniej czas — słabość władzy królewskiej. U podstaw tego regresu 
gospodarczego i społecznego, którego wsteczny charakter nie wystą
pił natychmiast lecz kazał czekać na siebie kilka dziesiątków lat, 
leżał powrót do renty odrobkowej na miejsce dominującej dotąd 
wyższej formy renty gruntowej feudalnej — mianowicie czynszu. 
Tendencja ta była przeciwstawna tendencji, która istniała w gospo

2) Huber, Geschichte Osterreichs, t. V, str. 178—185; także Gindely, 
Geschichte d. dreissigjaehrigen Krieges, t. III, str. 348 i nast.

3) Klęska na Białej Górze, jej przyczyny i skutki stała się tematem nie
kończących się dyskusji i polemik historycznych, podobnie, jak sprawa przy
czyn upadku Polski szlacheckiej. Począwszy na Palackim a na Masaryku skoń
czywszy nie było wybitniejszego historyka lub historiozofa burżuazyjnego, któ
ry by nie wypowiedział na ten temat swych poglądów historycznych, lub histo
riozoficznych. Zagadnień tych, jako nie należących do tematu nie będę poru
szał, wspomnę tylko, że ciekawe omówienie krytyczne dotychczasowej wieko
wej polemiki, łącznie z oryginalnymi i nowymi spostrzeżeniami ogłosił ostat
nio Fr. Poliśensky w Casopis Moravske Matice, roó. 70 (1951) nr 1—2 (Sou- 
ćasny stav badani o Bile horę).



darce Europy Zachodniej, gdzie rozwijała się w dalszym ciągu renta 
czynszowa.

Przyczyny i geneza powstania folwarku pańszczyźnianego 
w Czechach nie została zbadana. Jedno jest pewne, mianowicie to, 
że folwarki są w prostej linii kontynuacją dawnego gospodarstwa 
rycerzy i magnatów, którzy w sprzyjających warunkach wieku XV 
i XVI zaczynają swe gospodarstwa powiększać kosztem pól sąsied
nich chłopów, by w końcu z roli pośledniej, jaką grała gospodarka 
rycerska w wieku XIV, wysunąć folwark na decydujący czynnik 
gospodarczy kraju.

W Czechach — zapewne jak i w całej Europie środkowej — 
powstanie folwarku powodowały przyczyny podobne. J. Rutkowski 
wymienia dwa czynniki wpływające na zlikwidowanie gospodarki 
czynszowej przez gospodarkę folwarczno-pańszczyźnianą. Pierwszy 
to łatwość zbytu zboża, drugi to ograniczenie wolności osobistej 
chłopa. Prócz tych przyczyn najważniejszych Rutkowski dostrzega 
cały szereg przyczyn pobocznych, jak warunki geograficzne, znisz
czenia wojenne itp.

Podkreśla on dalej słusznie, że uwolnienie chłopów z zależności 
feudalnej odpowiadało interesom miast, które na wsi wśród chło
pów znajdowały siłę roboczą, potrzebną do rozwoju produkcji w ich 
murach 4). Tak niewątpliwie przedstawiają się najogólniej przyczyny 
regresu. Analiza specyfiki historii Czech wymaga jednak ścisłego 
precyzowania i uwzględniania czynników właściwych tylko Cze
chom, które rozwijały się nieco odmiennie niż np. w Polsce.

O podstawie stosunków produkcji w ustroju feudalnym mówi
J. Stalin:

„W ustroju feudalnym podstawą stosunków produkcji jest 
własność pana feudalnego: całkowita własność w stosunku do 
środków produkcji i niezupełna w stosunku do wytwórcy- 
chłopa pańszczyźnianego, którego pan feudalny nie ma prawa 
już zabić, lecz może sprzedać, kupić" 5).
Baza społeczeństwa Czech w XVI w. pozostawała feudalna, co 

widoczne jest w fakcie zwiększającego się monopolu szlacheckiego 
na ziemię. Wzmacniał ją jeszcze wzrost zainteresownaia feudała w ła 
sn ą  gospodarką, gospodarką prowadzoną na w ł a s n y  rachunek.

4) Por. Rutkowski, La genese du regime de la corvee dans 1’Europe Cen
trale depuis la fin du Moyen Age (La Pologne au VI Congres International 
des Sciences Historiąues Oslo 1928. Varsovie-Lwów 1930, str. 211—217).

5) J. Stalin, O materialiźmie dialektycznym i historycznym. W „Zagad
nieniach leninizmu", W-wa 1947, str. 511.



Najważniejszą sprawą w wymienionym okresie jest zagadnienie 
rynku, na którym folwark mógłby zbywać swe produkty. W przeci
wieństwie do Polski, która bardzo znaczną część swej produkcji wy
woziła za granicę, w Czechach gros produkcji szło na rynek wew
nętrzny. Odbiorcą były liczne i bogate miasta. Eksport obejmował 
jedynie mniejszą część produktów, choć i jego nie należy 
lekceważyć.

Proces intensyfikacji gospodarki feudała w Czechach i na Mo
rawach szedł w kilku kierunkach 6).

Gospodarstwo rolne nie wykazuje żadnych zmian w dziedzinie 
narzędzi produkcji7), ulega natomiast zmianie sama organizacja 
pracy. Feudałowie starali się gospodarować tak „racjonalnie", jak 
na to pozwalały istniejące stosunki produkcji. Instruktarze gospo
darcze i ustawy wiejskie, począwszy od „Postanowień" Wilhelma 
z Pemszteina z r. 1525, czy Griespeka dla Nelahozevsi z r. 1588 na 
bazie chłopskich doświadczeń produkcyjnych, nie wprowadzając 
żadnych zmian w technice produkcji, zawierają to novum, że lan
sują kooperację, bardzo nieśmiałą wprawdzie, ale jednak pracę zor
ganizowaną i kierowaną. Pomimo to jednak dysponujący setkami 
rąk folwark nie zawsze potrafił obronić się przed konkurencją swo
ich własnych poddanych i ich indywidualnych gospodarstw. Pomocą 
w likwidowaniu konkurencji swoich własnych poddanych była wła
dza, jaką pan posiadał wobec poddanych. Władza ta umożliwiała mu 
wydawanie przepisów, które ograniczały sprzedaż produktów rol
nych i bydła rzeźnego przez chłopów. Zboże lub bydło mogło być 
sprzedane przez poddanego jedynie w tym wypadku, jeżeli odpo
wiedni urzędnik dworski oświadczył, że dwór przedstawionych pro
duktów nie kupuje; w innym wypadku poddani musieli sprzedawać 
zwierzchności po cenach przez nią ustalonych. Widać przedsiębior
czość chłopska, gnieciona pańszczyzną i powinnościami na rzecz

6) Literaturę czeską omawiają: V. Cerny i V. Zaćek w Rocznikach dzie
jów społecznych i gospodarczych t. II (1932—33) i XIII (1951).

7) Najważniejszą pracą jest tu V. Cernego, Hospodarke instrukce. Prehled 
zemedelskych dejin w dobę patrimonijniho velkostatku v XV—XIX stoleti. 
Prameny a zakłady wydawne Ceskoslovenskou Akademii Zemedelskou, Praha 
1930. Fr. Teply, Prspevky k dejinam ćeskego zemedelstvi. Publ. Min. Zem. 
ć. 64 (Praha 1926). Hruby, Selske a panske inventare dobę predbelohorske. 
Ćesky ćasopis historicky XXXIII (1927), podkreślający stosunkową zamożność 
chłopów. Ostatnio pewne ogólne wnioski o rolnictwie czeskim w w. XVI 
w pracy „Bila hora, jeji hospodarske a spolećenske predpoklady. Praha 1949. 
Praca ta nie była mi dostępna i cytuję wg Poliśenskiego, op. cit. str. 20.
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dworu, nie rezygnowała z zaopatrywania rynku miejskiego w to
wary, nie rezygnowała z walki w dziedzinie ekonomicznej 8).

Prócz intensyfikacji gospodarki folwarcznej w dziedzinie rol
nictwa widzimy znaczny rozwój gospodarki stawno-rybnej, stano
wiącej bodaj czy nie specyfikę czeską tego okresu, jeśli weźmiemy 
pod uwagę jej rozm iar9). Możliwości zbytu ryb — poza Czechami 
w rachubę wchodziły ziemie austriackie, kraje alpejskie i Bawaria 
— sprzyjające warunki geograficzno-hydrograficzne przyczyniały 
się w znacznym stopniu do zakładania stawów rybnych szczegól
nie w południowych Czechach w okolicach Trzebonia, Taboru 
i H radca10 *). Nieodzowne było rugowanie chłopów, lub przenosze- 
szenie ich z terenów, które w przyszłości miały być zalane wodą n ). 
Przebadanie przychodowości gospodarki rybnej wykazuje charakte
rystyczny fakt, iż przynosiła ona właścicielom bardzo często większe 
zyski niż czynsze, a w wielu wypadkach stanowiła podstawę ich 
finansowej potęg i12).

8) Ustawy Pernszteina i Griespeka drukuje Kalousek AC XXII str. 56— 
77, i 298—328. Zakazy sprzedaży produktów gospodarki chłopskiej i przeci
nanie więzi łączącej chłopa z rynkiem miejskim rozrzucone są licznie, por. 
AC XXII str. 103, 169, 234, 327, 505.

9) Por. Fr. Hruby, Z hospodarskych prevatu ćeskych v stoi. XV a XVI. 
Se zvlaśtnim zretelem k Morave (Cesky ćasopis historicky roc. XXX 1924), 
i Fr. Teply, Prispevky k dejinam ćeskeho rybnikarstvi (Publikace Min. Zem. 
c. 96) Praha 1937. I tak w XVI w. w kluczu piniowickim istniały tylko 2 wsie, 
ale 32% ziemi znajdowało się pod wodą; było tam 5 stawów, największy 
o 191 ha powierzchni. Przykładem błyskawicznego wzrostu gospodarki rybnej 
jest wzrost liczby stawów w państwie Pardubice: w r. 1450 — 20 stawów, 
1517 — 45, 2 połowa XVI w. 200—300 stawów. Gospodarka rybna opierała się 
przede wszystkim na kulturze karpia, czego przykładem jest książka Dubra- 
viusa, znana nietylko w Czechach, ale tłumaczona na niemiecki i polski (por. 
Hruby, op. cit. str. 222 i 231).

10) Chodzi o tereny leżące nad górną Wełtawą i jej prawym dopływem 
Lużnicą i Neżarką. Hradec — jest to Jindrichuv Hradec.

u) Stanowiło to przyczynę buntów chłopskich, szczególnie pod koniec 
XV w. Ze współczesnych wspomina o nich Kornel Vśehrd (por. jego „O pra- 
vich zeme ćeske... wyd. H. Jirećek, Praha 1874, str. 168—169 i wyjaśnienie str. 
494—95), z historyków pierwszy wspomina o nich Fr. Palacky, Geschichte 
Bóhmens. T. V. cz. 1. str. 391).

12) W połowie XVI w. Jan z Pernszteina, syn Wilhelma, z gospodarki 
rybnej otrzymał zysk w wysokości 40.000 zł morawskich, co równało się cztero
krotnej wysokości dochodów całego bpstwa Ołomunieckiego. Podobnie w klu
czu towaczowskim, liczącym 3 miasta, 15 wsi i 18 stawów ze sprzedaży ryb 
otrzymywano ogółem 4.400 kóp gr. t.j. 40,3% dochodów, podczas gdy czynsze 
przynosiły zaledwie 1.396 kóp gr. (por. Hruby, op. cit. str. 232—33, także Teply 
str. 30 i nast.).



Rozwija się też gospodarka hodowlana. Bydło czeskie, szczegól
nie od czasu zajęcia Węgier przez Turków wędrowało nawet na da
lekie targi północnych Włoch. Hodowla owiec, rozwinięta bardzo 
we wschodniej części Morawy, dostarczała do miast, w pierwszym 
rzędzie do Bema, wełny, która, przerobiona na sukno, wysyłana 
była za granicę 13). Nawet kopalnictwo było propagowane przez nie
których możno władców 14).

Zarzucanie gospodarki czynszowej i przechodzenie na gospo
darkę pańszczyźnianą przyśpieszone zostało zjawiskiem, które od
czuła cała Europa, a mianowicie wzrostem cen. Jak wynika z prac 
czeskich, w ciągu dwóch wieków (1420—1620) ceny wzrosły cztero
krotnie 15 16).

Spadła więc wartość czynszów w tym  czasie i to właśnie w okre
sie, który znany był również ze znacznego podniesienia się stopy 
życiowej rycerstwa i możnowładztwa czeskiego. Marks twierdził, 
że ograniczała wyzysk feudalny „pojemność żołądka feudała<£ 16). 
Obecnie owa „pojemność" nader wzrosła. Pisze o tym Engels:

„Potrzeby pieniężne stanu rycerskiego przyczyniły się 
znacznie do jego ruiny. Zbytek panujący na zamkach, współ
zawodnictwo przepychu na turniejach i ucztach, ceny zbroi

13) O handlu bydłem Poliśensky, op. cit. str. 19. Ciekawych danych o zwią
zaniu chłopów morawskich z rynkiem miejskim, zwłaszcza z odbiorcami wełny, 
dostracza praca Hrubego, Selske a panske inventare w dobę predbelohorske, 
szczególnie str. 49 i nast. gdzie podane są inwentarze mienia chłopskiego z po
granicza Czech i Moraw (Rudolce koło Jihlawy). Wykazują one, iż chłopi po
siadali znaczne ilości owiec.

14) Hruby, Z hospodarskych prevratu, str. 455 i nast. Wymienia tu przede 
wszystkim Thurzów na Słowacji i Morawie, Sovinców, Mićinów, Zerotinów. 
Względy techniczne, postulujące z kolei zwiększenie funduszów na ulepszone 
maszyny — na co nie mogli się zdobyć feudałowie — jest jedną z przyczyn 
późniejszego upadku prosperujących bardzo dobrze kopalń czeskich. Por. 
starą pracę K. Sternberga, Geschichte des bóhmischen Bergbaues, Prag 1844— 
46 i nowszą A. Salz, Geschichte der bóhmischen Industrie in der Neuzeit, 
Miinchen 1913.

15) Kniha Tovaćovska, vyd. Brandl, Brno 1868 str. 68. Poprawione przez 
Hrubego, Z hospodarskych prevratu str. 208. Ceny w latach 1412, 1536 i 1620 
wynosiły: za 1 kurę — gr., 1 gr., 2 gr.; za 1 kopę jaj — 1 gr., 2 gr., 4 gr.; 
za 1 miarę owsa za r. 1412 niepodana, 4 gr., 6 gr., Por. także O. 01iva, O cene 
pudy w II poi. XVI a XVII stoi. Sbirka Csl. Akademe Zemedelske roć. VI 
oddil A (1931) seś. 1 str. 37—64, który sygnalizuje stały wzrost cen ziemi 
w 2 połowie XVI w. O wzroście cen wspomina także pamiętnikarz tych cza- 
ców Mikołaj Daćinsky z Heslova.

16) Cytuję wg Kosminskiego, op. cit. str. 34.



i koni, wszystko to wzrastało wraz z postępem rozwoju spo
łecznego, podczas gdy źródła dochodów rycerzy i baronów 
nie powiększały się zupełnie, lub też w bardzo małym 
stopniu" 17).
Czynsze musiały zostać zastąpione bezpłatną, darmową pracą 

poddanego.
Przy tym wszystkim dziwny się musi wydać fakt, stwierdzony 

dla Morawy przez Fr. Hrubego 18), że chłopi przedstawiali element 
dość zamożny. Wzrost chłopskiej zamożności nie wydaje mi się prze
czyć wzrastającemu wyzyskowi i uciskowi feudalnemu. Okres 
wieku XVI jest okresem, w czasie którego wojny toczone były je
dynie na krańcach kraju, nie przechodząc w swym niszczycielskim 
pochodzie przez jego centrum. Okres pokoju przynosił więc niejako 
automatycznie wzrost produkcji i pewną stabilizację gospodarki 
chłopa, który mógł być pociągnięty do większej pańszczyzny, ale 
któremu nikt nie palił domostwa i nie zabierał sprzężaju.

Dziedzic sam był zainteresowany w pewnej stopie zamożności 
poddanego; folwark bowiem nie posiadając ani siły pociągowej ani 
też narzędzi do uprawy swych gruntów (zdarzało się to w Czechach 
nie zawsze, ale bardzo często) wymagał posiadania tego przez chłopa. 
Niszczenie gospodarki chłopskiej, jej likwidacja były cechą charak
terystyczną późnego, upadającego feudalizmu od r. 1620.

Konsekwencją sytuacji gospodarczej, w której dominuje fol
wark pańszczyźniany i wzmaga się ucisk feudalny, jest pogorszenie 
się sytuacji prawnej chłopa we wszystkich dziedzinach. I tak w ciągu 
ostatniej ćwierci XV i pierwszej XVI wieku następuje ostateczne 
przywiązanie do ziemi chłopów osiadłych. Wysyłanie synów chłop
skich na studia lub do rzemiosła, o ile nie posiadało pańskiej apro
baty, karane było karami pieniężnym i19). Ograniczano do minimum

17) Engels, Wojna chłopska w Niemczech, W-wa 1950, str. 31.
1B) Hruby, Selske a panske inventare, wspomina również o wzroście stopy 

życiowej feudałów, coraz kosztowniejszym urządzeniu ich zamków, coraz to 
droższych ubiorach i tym pod. (str. 263—306). Potwierdza to słowa Engelsa 
o Niemczech odnośnie stosunków morawskich i czeskich.

19) Krofta, Dejiny Selskeho stavu w Cechach a na Morawę CDV II str. 
58, wspomina o faktach, że panowie nakazywali natychmiastowy powrót sy
nów chłopskich studiujących na uniwersytecie. Sytuacja była taka, że utra
kwiści na zjeździe swym w r. 1531 zaapelowali, by panowie puszczali synów 
chłopskich na studia teologiczne na uniwersytet, gdyż inaczej utrakwizm nie
długo nie będzie posiadał w ogóle kapłanów.



wychodzenie ze wsi, nie dając nawet takich przepisów sejmowych, 
jakie istniały w Polsce. Wzrastała zależność osobista od pana, czego 
przykładem jest choćby obowiązek posyłania przez chłopów dzieci 
do dworu na służbę, oraz drakońskie prawo z r. 1549, powtórzone 
w r. 1564, że jeżeli poddany na skutek utraty  ziemi zwolniony zo
stał od obowiązków poddańczych, to musiał do dyspozycji zwierzch
ności danej wsi zostawić swe dzieci powyżej lat dziesięciu 20). Pod
noszone są przez pana ustawicznie powinności chłopskie, istnieje 
cały szereg prac, które poddany obowiązany jest wykonać. Kwestio
nowane jest chłopskie prawo dziedziczenia majątków: w przeciwień
stwie do okresu poprzedniego panowie pretendują do odumarsz- 
czyzny 21). Ingerencja dziedzica sięga w sprawy testamentowe i mał
żeńskie chłopów: zwierzchność może rozwiązać umowę przedślubną, 
może nie pozwolić na zamążpójście własnej poddanki do cudzego 
m ają tku22). Następuje ograniczenie chłopów w sprzedaży towarów 
wyprodukowanych przez ich gospodarstwo. Zakazuje się warzyć im 
piwo, a z czasem w okresie późniejszym określi się nawet ilość piwa 
i gorzałki, którą powinien będzie wykupić chłop w formie na
rzutu 23). Zmusza się pod karami do przemiału zboża jedynie 
w młynie pańskim 24). Prócz zwierzchności podatki na chłopów na
kłada państwo, które szczególnie w XVI wieku stoi przed bezpośred
nią groźbą najazdu tureckiego. W latach 1526/1567 obowiązuje opłata 
daniny majątkowej w wysokości 1% oszacowanego majątku. Płacić 
nominalnie powinni panowie, faktycznie powinność tę zrzucają na 
chłopów. W r. 1567 wprowadza się podymne, które obciąża jedynie 
poddanych, jednak niedługo potem, w r. 1593, ponownie obciąża się

20) AC XXII str. 141, XXIX str. 174 z r. 1614.
21) Jak bardzo zależało chłopom, by ograniczająca ich prawo dziedzicze

nia, a tym samym prawo własności, odmuarszczyzna była usunięta, niech 
świadczy fakt, że w zamian za zrzeczenie się jej przez zwierzchność gotowi 
byli odrabiać dodalkowe powinności lub płacić dodatkowe opłaty. Por. 
AC XXII str. 273 i nast. Anulowanie umów przedślubnych, które nie odpo
wiadały panu AC XXII str. 168 i 274.

22) Pan karze 20 kopami gr. miśnieńskich — czyli kwotą pokaźną rodzi
ców, których córk wyszła za mąż do innego majątku, ACXXII 273 i nast. 
Anulowanie umów przedślubnych, które nie odpowiadały panu AC XXII str. 
168 i 274.

23) Chodzi tu o wiek XVII.
24) Monopol pańskich młynów na mielenie zboża poddanych całego klu

cza AC XXII str. 201, 309, 326, 335, 412 i nast.



podatkami zwierzchność, co praktycznie jest nałożeniem drugiego 
podatku na chłopów 25).

Na tle tych stosunków ekonomicznych i prawnych rozwijała się 
w Czechach walka klasowa chłopów pańszczyźnianych. Jest rzeczą 
znaną zjawisko żywiołowości chłopskiej walki klasowej i fakt, że 
walczący chłopi nie potrafią stworzyć pozytywnego programu walki, 
nie umieją wytworzyć kierownictwa i organizacji, ograniczając nie
jednokrotnie swoje wystąpienia do granic folwarku, co najwyżej 
klucza. Feudalne rozbicie i folwarczna izolacja, „przyzwyczajenie 
do jarzma przekazywanego z pokolenia na pokolenie" (Engels), 
wpływ kościoła i wiary katolickiej, „bezwzględność wyzysku, to słab
nąca, to wzmagająca się zależnie od osoby pana", odzwyczajenie od 
używania broni, to były mniej więcej te czynniki, które hamowały 
żywiołowy protest chłopski. Wybuch powszechnych powstań chłop
skich był utrudniony..." na skutek istniejącej decentralizacji oraz 
samodzielności lokalnej i prowincjonalnej, na skutek przemysłowej 
i handlowej wzajemnej obcości prowincji i złego stanu komunika
cji" 26). Istniał natomiast cały szereg wystąpień lokalnych. Ale jeśli 
protest chłopski nie wybuchał otwartym płomieniem powstania lub 
buntu, to nie oznacza bynajmniej, że natężenie walki klasowej ma
lało do zera. Istniała bowiem forma jawna i tajna walki klasowej 
chłopów.

Formą jawną jest opór częściowy, wyrażający się w od
mowie wykonania tych czy innych poleceń pana lub jego urzędni
ków, spory sądowe z panem, dalej zbiegostwo, jako forma wyższa, 
w końcu jako najwyższa forma walki klasowej powstania zbrojne, 
bunt przeciwko panu lub jakiejś innej władzy feudalnej.

Możliwości zwycięstwa powstań chłopskich nie istniały. Pisząc 
o tym Engels twierdzi:

„...sami chłopi nie byli w stanie zrobić rewolucji, póki
mieli przeciw sobie zorganizowaną i zjednoczoną potęgę ksią
żąt, szlachty i miast. Tylko w sojuszu z innymi stanami mogli
mieć szanse zwycięstwa..." 27).
Podkreśla tu Engels zagadnienie sojusznika w walce klasowej. 

W Czechach zagadnienie sojusznika łączyło się z jedną z form walki 
klasowej — ze zbiegostwem. W przeciwieństwie do Polski, gdzie pro

25) F. Vacek, Selsky stav v Cechach v 1. 1419—1620. CDV XV (1928) str. 
str. 113 i nast.

26) Engels, Wojna chłopska w Niemczech, W-wa 1950, str. 40.
27) Engels, tamże str. 39.



ces wzmacniania się warstwy feudałów przebiegał głównie na fron
cie walki tychże feudałów z chłopami, przy nader szybkim wyeli
minowaniu miast, w Czechach był on bardziej skomplikowany. 
Wzmacniająca swój ekonomiczny i polityczny potencjał magnateria 
czeska napotykała na swej drodze nie tylko na opór chłopów, lecz 
również miast i mieszczaństwa. Już Palacky zwracał uwagę na to, 
że w r. 1520 w okresie napięcia stosunków pomiędzy stanami feu
dalnymi a miejskimi, do miast gromadnie uciekali chłopi. Palacky 
cytuje również pewną wypowiedź mieszczanina niemieckiego, który 
twierdził, że zdecydowane wystąpienie mieszczan spowodowałoby 
zupełne odejście ludu wiejskiego od panów do mieszczan 28).

W drugiej połowie stulecia istniał duży popyt na siłę roboczą 
najemną w niektórych miastach, przede wszystkim w Pradze i w naj
większym ośrodku czeskiego kopalnictwa Kutnej Górze. Znamiono
wało to rozwijanie się przedsiębiorstw na skalę znacznie szerszą 
niż warsztaty cechowe. Wiadomości z tych czasów podają, że w Kut
nej Górze zatrudnionych było w kopalniach wielu zbiegłych pod
danych. Te nowe stosunki produkcyjne pozostawały w jaskrawej 
i diametralnej sprzeczności z przepisami ustroju feudalnego o zbie
głych poddanych, co niedługo przerodziło się w ostry konflikt. Po
stanowienia sejmów czeskich z lat 1545, 1547, 1557, prócz określeń 
maksymalnej opłaty za pracę najemną, określały także warunki, 
w jakich poddani — zazwyczaj byli to ludzie nieosiadli, czeladź lub 
komornicy, mogą się udać do pracy najemnej na inne majątki. I tak 
w r. 1547 uchwalił sejm, że poddany może opuścić swego pana tylko 
za jego zezwoleniem w postaci zaświadczenia z własnoręcznym pod
pisem i odciśniętą pieczęcią, które to zaświadczenie winien oddać 
u swego nowego pana. Ograniczano do 4 tygodni czasokres, w któ
rym poddany nie musiał starać się o pozwolenie wyjścia, a był to 
okres najpilniejszych prac w polu, mianowicie żniwa. W wypadku 
przyjęcia do pracy człowieka nie posiadającego odpowiedniego za
świadczenia zatrudniający podlegał karze: jeśli był szlachcicem lub

28) Fr. Palacky, Geschichrte Bóhmens, Prag 1867 t. V. cz. 2, str. 423. Cho
dzi tu o spory pomiędzy miastami a rycerzami-rozbójnikami, którzy napa
dali na karawany kupieckie i czynili wielkie szkody miastom i mieszczaństwu. 
Mieszczanie na próżno zwracali się do nieletniego króla, w końcu postanowili 
sami zaradzić złu. Przeciwko zbójeckim rycerzom wysłano wojsko najemne 
mieszczan i kilka zamków zdobyto. Mieszczanin ów pisze tak: „Chłopom i bied
nym nie czynimy żadnej krzywdy i szkód, dlatego przystępują w wielkiej ilości 
na stronę miast i podporządkowują się im. Jeślibyśmy przyjęli tych, co przeciw 
swym panom chcieliby wystąpić, nie pozostałoby im ani jednego poddanego.



mieszczaninem, płacił 5 kóp gr. czeskich, jeśli zaś był poddanym, to 
płacił również; tylko że wówczas 2 kopy gr. czeskich. Ten ostatni 
przepis świadczyłby o tym, że wieś czeska była dość zróżnicowana 
i istnieli chłopi, mogący zatrudniać siłę najemną 29).

Późniejsze przepisy świadczą o tym, że kara z r. 1547 nie mu
siała odstraszać od zatrudniania osób zbiegłych i nie posiadających 
odpowiednich zaświadczeń, świadczą o tym, że szlachta niechętnie 
wypuszczała swych poddanych, nawet nieosiadłych: folwarki zawsze 
potrzebowały rąk do pracy, a komorników można było wyzyskiwać 
— prócz obowiązkowej pańszczyzny — najmując ich na warunkach 
przymusowych. W r. 1554 podwyższono kary na 15 i 5 kóp gr. czes
kich. W r. 1567 sejm stanowy, w którym uczestniczą również przed
stawiciele miast (nazbyt był to poważny czynnik, by można go było 
usunąć od obrad sejmu stanowego), podnosi kary do 25 kóp gr. cze
skich. Przeciwko tej uchwale protestują w r. 1575 przedstawiciele 
miast, którzy wiedzieli zapewne, że miasta w swych murach zatrud
niają dużo zbiegłych poddanych, a tak wysoka opłata od każdego 
zrujnowałaby wielu mieszczan 30). Kto wie, czy nawet samo miesz
czaństwo nie podsycało ognia niepokoju i buntu, jaki dał się zaobser
wować u zatrudnionych w miastach zbiegłych poddanych, kiedy 
mimo sprzeciwu mieszczan sejm postanowienie niniejsze uchwalił. 
Niepokój ów wpłynął nawet na samego cesarza, który z dalekiego 
Wiednia w dwa miesiące po zapadnięciu postanowienia wydaje man
dat dla ziemi czeskiej charakteryzując sytuację tak, że

„przeciwko tejże uchwale wszystkich stanów groźnie mówią 
(czeladź i komornicy — uw. M. F.) i może jedni drugich do 
jakiegoś zgromadzenia i buntu namawiają".
Jako przeciwdziałanie radzi cesarz ogłaszać każdorazowo w cza

sie targów i zgromadzeń publicznych, że wyśmiewanie lub lekcewa
żące wyrażanie się o postanowieniach sejmowych, lub podburzanie 
do buntu karane będzie więzieniem, jako zagrażające porządkowi 
publicznemu 31).

Wyniki uchwał sejmowych nie dały na siebie zbyt długo cze
kać: szlachta uzbrojona w nowe prawo zwróciła się w tymże mie

29) Sprawę zbiegostwa w Czechach na podstawie pracy K. Krofty omówił 
St. Szczotka w zbiorze „Z zdiejów chłopów polskich", W-wa 1951, str. 80—88. 
Por. AC XXII str. 134—36. Również Snemy ćeske t. I str. 635 i t. IV str. 502, 
518—24, 589—600, 669 oraz 806.

30) AC XXII str. 50 i 144—145.
31) Snemy ćeske t. IV str. 479.



siącu listopadzie do mieszczan kutnogórskich, żądając natychmiasto
wego zwrotu zbiegłych poddanych, którzy znaleźli zatrudnienie 
w tamtejszych kopalniach, oraz domagając się kategorycznie równo
czesnego zapłacenia prawem przewidzianych kar 32).

Ze owi poddani, o których z taką obawą wspominał mandat 
cesarski, byli elementem buntowniczym — na co zapewne przez 
palce patrzyli mieszczanie prascy — świadczy o tym tumult, jaki 
miał miejsce w r. 1580. Mianowicie w Pradze „lud roboczy" napadł 
na panów stanu rycerskiego, którzy musieli przed rozgniewanym tłu
mem uciekać do kamienicy Melnickych. Nie obeszło się bez ofiar — 
trzy osoby zostały zabite. Przyczyna tum ultu — jak o niej pisze ów
czesny pamiętnikarz Daćicky — leżała w tym, że „lud roboczy go
niony był i zmuszany do panów swych udawać się po listy pozwa
lające na przyjęcie służby na obcych gruntach według postanowie
nia sejmowego" 33).

Za jedną z niższych form walki klasowej uznaje się spór sądowy 
z panem. W związku z tym, że instancją, do której chłopi odwoływali 
się w wypadku sporów ze zwierzchnością, był władca, trzeba tu 
zwrócić uwagę na stosunek państwa Habsburgów, państwa centra
listycznego i absolutnego, do sprawy chłopskiej. Stosunek władzy 
państwowej do sprawy chłopskiej jest przez cały wiek XVI obojętny. 
Obojętnie patrzy państwo, jak sejmy stanowe, szczególnie w latach 
1567—1590, ograniczają systematycznie prawa poddanych do skła
nia suplik królowi. W r. 1567 żądają stany, by król nie rozsądzał 
skarg poddanych zawartych w suplikach, ci zaś, którzy bez uzasad
nionej przyczyny (panowie nigdy nie uznawali „uzasadnionej przy
czyny" do spisania suplik) składają supliki przeciwko swemu panu, 
byli karani, podobnie jak namawiający ich do tego 34). Odpowiedział 
im Maksymilian, że nie może ograniczyć prawa przedkładania su
plik, określa jednak, że supliki nie mogą być anonimowe, by skarżą
cych się niesprawiedliwie można było ukarać 35). Na sejmie r. 1567 
doszło do postanowienia, że ponieważ wielu poddanych składa su
pliki przeciw zwierzchności, podnosząc i buntując poddanych prze
ciw panu, przeto na suplice ma być złożony podpis nie tylko piszą
cego, ale i radzących mu. Toż samo powtarza się w r. 1575 i 1585, 
co wskazuje wyraźnie, że chłopi pomimo zakazów i groźby kary po

32) Tamże t. IV str. 483—484.
3S) Daóiceho Pameti, vyd. A. Rezek T. I str. 158.
3i) AC XXII str. 235; Snemy ćeske t. III str. 340.
35) Snómy óeske t. III str. 356.



dania takie składali, apelując od „złej** zwierzchności do ,,dobrego“ 
władcy. Przeciwko suplikom wysuwają stany w r. 1575 to, że nie 
obserwuje się postanowienia o ich podpisywaniu, oraz radzą, by 
w wypadku złapania składającego suplikę tak długo go trzymać 
w więzieniu, dopóki by nie wyjawił swych wspólników. W r. 1590 
stany przedkładają groźby, jakie zawarte były w ostatnich supli
kach anonimowych36). Zwalczanie tego przejawu walki klasowej, 
jakim były supliki, nie jest bez powodu. Feudałowie walczą bowiem 
z niższą formą walki, z jakąkolwiek próbą zmiany stosunków, próbą 
wychodzącą nie z ich strony, lecz ze strony poddanych, przeczuwa
jąc, że ta stosunkowo „niewinna** forma chłopskiego protestu i chłop
skiego sprzeciwu może nader szybko zamienić się w formę bardziej 
niebezpieczną. Przykładów zupełnej obojętności państwa XVI-wiecz
nego wobec skarg chłopskich i suplik możnaby prócz powyższych 
wymienić wiele. Ograniczamy się jedynie do kilku.

W r. 1581 skarżą się na swego dziedzica chłopi morawscy z klu
cza Wielki Losin, należącego do Jana Żerotina młodszego. Suplikę 
kierują do cesarza Rudolfa, który nakazuje staroście królewskiemu 
rozpatrzyć skargę. Poddani pomimo ostatecznego wyroku niekorzyst
nego dla nich apelują ponownie do Rudolfa. W erdyktu sądowego nie 
udało im się uchylić, wprost przeciwnie, oskarżono ich przed władcą 
o buntownicze zachowanie się, odmowę składania zeznań komisji 
sądowej, która zjechała do wsi, napady na pańską czeladź oraz bun
townicze spiski. W końcu oskarża się chłopów losińskich o spowodo
wanie wielkiej straty materialnej na skutek nieodrabiania pań
szczyzny 37). Na przełomie XVI i XVII wieku spotykamy długo
trw ały spór w kluczu bożejowskim trwający 12 lat (1595—1607). 
Obciążenia powinnościami ponad miarę zmuszają chłopów do wysła
nia supliki. I teraz widoczne jest zachowanie się władzy państwowej; 
ingerencja jej prawnie jest możliwa, faktycznie nie istnieje. Zjeż
dżające kilkakrotnie komisje sądowe wyznaczone przez króla wpraw
dzie wysłuchają obie strony, ale żadnego wyroku nie wydają, naka
zując jednakże chłopom odrabiać nadal pańszczyznę, dopóki wyrok 
sprawy nie rozstrzygnie 38). Podobnie dzieje się z poddanymi Zdeńka 
z Żampachu z jego m ajątku hranickiego, którzy w r. 1606 składają 
supliki u Rudolfa, prosząc go o ochronę przed uciskiem. Jaki skutek

36) Snemy ćeske t. VII str. 495—496.
37) Krofta, Dejiny selskeho stavu, CDV II (1917) str. 156.
3e) J. Dobiaś, Selska vzpoura na panstvi bożejovskem w 1. 1595—1607, 

CDV IX (1924).



wywarła ta suplika, wynika z listu Rudolfa do Żampacha, w którym 
władca prosi go o nieprześladowanie suplikantów i o wypuszczenie 
ich z więzienia, domagając się jednoczesnego stawiennictwa pana 
z poddanymi na zamku praskim.

Jeśli idzie w końcu o najwyższą formę walki klasowej — po
wstanie, to możemy zaobserwować ich kilka na przestrzeni XVI 
wieku. Ani jednak swym zasięgiem, ani też siłą nie mogą się rów
nać z powstaniami wieku następnego. Czechy graniczyły z krajami, 
które w XVI w. stanowiły główne ogniska buntów chłopskich, 
z Niemcami i Węgrami. Same Czechy przedstawiały również kraj 
pełen tradycji sławnych walk „bożych wojowników" — husytów. 
Tradycję tego ruchu reprezentowały w XVI w. rozmaite ideologie 
religijne, w których pod przykrywką religijną możemy doszukać się 
wielu rewolucyjnych myśli. Szczególnie ruch braci czeskich przed
stawiał najbardziej anty feudalną ideologię i dlatego naraził się na 
prześladowania po r. 1547.

Powstanie węgierskie Dozsy z 1514 roku znalazło głośne echo 
w powstaniu chłopskim w Krivoklatach. Buntownicza postawa pod
danych zmusza najwyższego burgrabiego czeskiego Zdeńka Lwa 
z Rożmitalu, który obawiał się rozszerzenia ruchu powstańczego 
także na inne okolice, do zmobilizowania szlachty z kilku krajów. 
Grozili wtedy chłopi szlachcie, że za jej niesprawiedliwość przyjdzie 
na nią krwawy koniec 39 40).

Niebezpieczeństwem dla panów feudalnych jest nie tylko rze
czywiste powstanie chłopskie, niebezpieczeństwem jest również mo
żliwość chłopskiego powstania. Wystąpienia poddanych są ułatwione 
wtedy, kiedy przyzwyczajenie i pewne doświadczenie w używaniu 
broni nie zostało przez nich zapomniane. Dlatego sam fakt posiada
nia broni przez poddanych jest potencjonalnym niebezpieczeństwem 
dla feudałów. Przeciwko posiadaniu broni u poddanych skierowane 
są liczne przepisy prawne. Pierwszy z nich spotykamy w r. 1524, 
a więc na rok przed wojną chłopską w Niemczech w czasie, kiedy

39) Krofta, tamże, str. 157.
40) Palacky, Geschichte von Bóhmen, t. V cz. 2, str. 369—70, list Zdeńka 

Lwa z Rożmitalu do Piotra z Rożemberga, w którym pierwszy zawiadamia 
o zajęciu przez buntowników chłopskich w liczbie 300 lub 400 osób wsi, skąd 
jednak wycofują się do pobliskich lasów. Był to protest przeciwko zmuszaniu 
chłopów do złożenia przysięgi poddańczej. Palacky wspomina również o po
dobnym ruchu w tymże samym czasie w okolicach Kolina.



niewątpliwie istniał już wśród chłopów, zapewne i czeskich, nastrój 
rewolucyjny. Postanowienia ziemskie czeskie ustalają:

„Jeżeli człowiek poddany osiadły lub nie osiadły schwytany 
byłby gdziekolwiek z rusznicą, to wówczas miał temu, kto by 
go schwytał, dać kary 10 kóp groszy czeskich; jeśli zaś by ich 
nie miał, wówczas miał za niego zapłacić jego pan...“ 41. 
Postanowienia Ziemskie Królestwa Czeskiego z r. 1549 pona

wiają zakazy sprzed ćwierć wieku, utrzymując karę na tym samym 
poziomie (punkt 25 rozdziału V). Jeden z następnych punktów roz
szerza zakaz noszenia broni także na mieszkańców miast nie posia
dających prawa miejskiego, a w miasteczkach na rzemieślników, 
i czeladź 42).

Podobnie czyni Wilhelm z Rożemberka; w swych „Artykułach, 
wydanych sołtysom i poddanym..." (około 1560) w punkcie 77 wspo
mina o zakazie posiadania rusznic pod karą 20 kóp groszy miśnień
skich, pozwalając mieszczanom swych dóbr na posiadanie broni 43).

Ciekawym przejawem walki, świadczącym o dość wielkiej od
wadze występujących chłopów, jest zwracanie się z pewnymi — nie 
prośbami — lecz postulatami pod adresem zwierzchności, jakie spo
tykamy u poddanych klasztoru augustiańskiego w Piwoni. W arty
kułach pochodzących z r. 1550 wysuwają obok żądań natury ekono
micznej również i postulat religijnej wolności (art. 1 „Aby każdy 
z poddanych konwentu sprawę bożą czynił według swej woli"). Do
magają się chłopi niepociągania do nadmiernych robót, umożliwie
nia korzystania z lasów zwierzchności, zwolnienia od służby we 
dworze, uwolnienia od obowiązku skoszenia łąki, zniesienia odu- 
marszczyzny, oraz, co jest bardzo ważne, punktu 11 głoszącego wol
ność sprzedaży gruntu i osadzenia go jakimkolwiek innym oraz wol
ności wychodzenia ze wsi pod warunkiem zapłacenia przeorowi 
3 kóp gr. miśnieńskich. Postulaty zostały przyjęte, na co wskazuje 
napis „Confirmatum per provincialem et per priorem" 44).

41) AC XXII str. 50—51. Palacky, op. cit. str. 511, wspomina dość mgliście 
o jakichś odgłosach poważniejszych wojny chłopskiej w sąsiednich Niem
czech, jakie miały miejsce w Czechach. „W Czechach spostrzegamy także 
w kilku miejscach, że lud zarażony tym (niemieckim) przykładem powstał, ale 
szybkie i okrutne złamanie go w Niemczech nie pozwoliło mu się rozwinąć...".

. 42) AC XXII str. 144—145.
43j AC XXII str. 176!
44) AC XXII str. 150—151.



Południowo-czeski kraj Hradec, znany z wielu stawów i rozwi
niętej gospodarki rybnej, był terenem walki chłopskiej przeciwko 
rugowaniu ich z ziemi, którą pan tego m ajątku Adam z Hradca za
mierzał przeznaczyć na stawy. Chłopi wystąpili nader ostro, czego 
dowodem jest akt, w którym dziedzic uwalnia w r. 1581 poddanych 
od odumarszczyzny, jako zaś karę za bunt nakłada im nową pań
szczyznę. Dziedzic oskarża chłopów o podmawianie do buntów, 
o urządzanie zgromadzeń, mających na celu spisanie supliki do ce
sarza, o tum ulty i inne manifestacje, które gromadziły znaczną 
liczbę poddanych, bo około 800. Pomimo iż zgromadzenia chłopskie 
nie doprowadziły do powstania, nakazuje Adam z Hradca złapać 
przywódców i skazuje ich na śmierć; wyrok zostaje wykonany na 
jednym z przywódców mianowicie Janie Kubacie. Wykorzystując 
stłumienie powstańczego nastroju wśród chłopów nakłada nowe po
winności. Niezadowolenie musiało się tlić dalej wśród niespokoj
nych chłopów, skoro w siedem lat później w r. 1588 spotykamy się 
z faktem odebrania przez poddanych ziemi wziętej im przez Adama 
z Hradca. Stało się to przy sposobności czyszczenia ru r odprowadza
jących wodę ze stawów, co zmuszało do całkowitego spuszczenia 
wody. Skorzystali z tego chłopi i zajęli dawne swoje grunta, przy 
których jednak się nie utrzymali 45).

Prócz mieszczan nie znaleźli chłopi głośnych obrońców swych 
utraconych swobód. Głos znakomitego humanisty i prawnika czes
kiego W iktoryna Korneliusza z Wszehrd był dość odosobniony. 
Pisał on:

„...od ludzi pańszczyzny żądają, a ludzie biedni... ciężkie 
i bezprawne czynią powinności, pracować zaś muszą przeciw 
wszelkiej boskiej i ludzkiej, chrzęścijańskiej i świeckiej spra
wiedliwości. Bezprawia takiego ani Turcy ani inni poganie nie 
czynią. Z niego pochodzi wiele zła, tak że ludzie nie mogą 
znieść ogromnych obciążeń, niekiedy z gruntów uciekają, ma
jątki swe opuściwszy, a uciekłszy wpadają w złodziejstwa, 
mordy, podpalenia i inne złoczyny. Stąd ziemie puste, dro
żyzna z tego wielka i głód do ziemi przychodzi. Inni zaś obcią
żeni takimiż powinnościami przeciw panom się podnoszą i góry 
po wojskowemu zajmują, opuszczając dwory i wsie, majątki, 
żony i dzieci. Niedawno stało się tak na Morawie, gdzie miesz

45) AC XXII str. 284—289. Por. również Teply, Priśpevky z dejinam 
ćeskeho rybnikarstvi, str. 22.



kańcy Hohenstadt przyciśnięci ciężkimi obowiązkami i pań
szczyzną powstali przeciw swym panom i zatłukli ich na śmierć. 
Nawet teraz podnoszą się w Czechach..." 46).
W konkluzji widzimy, że w przeciwieństwie do sądów burżu- 

azyjnych badaczy czeskich, jak Krofta czy Gindley, Rezek czy Va- 
cek — sytuacja gospodarcza, społeczna i prawna chłopów czeskich 
stale się pogarszała, że widać było symptomy zbliżającego się kry
zysu ustroju feudalnego, że coraz bardziej wzrastał opór chłopski 
przeciw uciskowi, stanowiąc niejako wstęp do późniejszych wielkich 
bojów klasowych XVII wieku.

R o z d z i a ł  II.

POWSTANIA CHŁOPSKIE W CZASIE WOJNY 
TRZYDZIESTOLETNIEJ.

Powstanie stanów czeskich przeciwko Habsburgom było typową 
walką wewnątrz klasy feudałów. Frondujący przeciwko państwu 
scentralizowanemu przedstawiciele rycerstwa i częściowo miesz
czaństwa zwracali się w walce także przeciw popierającym Habs
burgów możno władcom, podobnie jednak jak ruch średniej szlachty 
w Polsce w XVI, nie apelowali do ludności znajdującej się poza sta
nowym społeczeństwem feudalnym, nie apelowali do chłopów.

Taki właśnie charakter wystąpienia stanów czeskich w r. 1618, 
a mianowicie ruch średnich feudałów skierowany przeciwko wszech
władzy magnatów związanych różnorakimi więzami z dworem ce
sarskim, dostrzegają we frondzie stanów czeskich Chaloupecky, 
a ostatnio Poliśensky, obydwaj formułujący swoje stanowisko bar
dzo ostrożnie * *). U podstaw tego procesu, niejako konkurencji w ło
nie warstwy feudalnej — zagadnienie to nie znalazło w historiografii 
szczegółowego opracowania — tkwi wyraźna tendencja: ubożenie,

4(i) Wiktoryn Korneliusz ze Vśehrd (1460—1521) wydał swe dzieło „O pra- 
vih zeme óeske knihy devatery“ pod koniec XV w. Cytuję z wydania 
H. Jirećka, Praha 1874, str. 168—169.

*) Por. V. Chaloupecky, Ceska rebelie na Podripsku. Historie o podda
nych a panech z let 1619—21, Praha 1916, ogranicza się jedynie do okolic pół- 
nocno-czeskich. Interesujące szczegóły podaje odnośnie rycerstwa i jego roli 
w II rozdziale, gdzie wspomina, że nawet po klęsce białogórskiej nie traci ono 
nadziei na wygraną i chce podnieść do walki chłopów. Poliśensky, op. cit.



pauperyzacja stanu rycerskiego, spychanego z dotychczasowych po
zycji gospodarczych i politycznych, nie wytrzymującego konkuren
cji z latyfundiami wielkich feudałów, stanu tracącego w sposób ma
sowy resztki majątków — zwłaszcza w okresie wielkiego kryzysu 
finansowego na przełomie XVI i XVII wieku 2). Pozostając ruchem 
w ramach klasy feudałów ruch średnich feudałów — rycerstwa — 
reprezentował względny postęp: rycerstwo bowiem było warstwą 
złamaną gospodarczo i nie mogło stawiać tak wielkich przeszkód 
rozwojowi kapitalizmu, jak latyfundia wielkich magnatów i ich wła
dza polityczna, będąc zaś ruchem słabym i walcząc z potężnymi mag
natami wzmocnionymi jeszcze siłą państwa scentralizowanego, z ko
nieczności musiało iść na wiele ustępstw wobec swych mieszczań
skich sojuszników, bez których nic nie mogłoby zrobić3).

Przyczyna więc, dla której walce w ramach klasy feudałów 
klasa chłopów pańszczyźnianych przypatrywała się obojętnie i była 
jedynie gorzkim obserwatorem, w przeciwieństwie do rewolucji hu- 
syckiej, kiedy była czynnym uczestnikiem zmagań, jest jasna.

Stany czeskie wystąpiły do wojny ze scentralizowanym pań
stwem Habsburgów. Powstawanie tychże scentralizowanych państw 
na wschodzie Europy przebiegało odmiennym trybem, niż formowa
nie się nowoczesnych państw na zachodzie, gdzie związane było ze 
zwycięstwem kapitalizmu i powstaniem narodów burżuazyjnych. 
Stalin w ten sposób charakteryzuje specyfikę procesu wschodnio
europejskiego:

„Na wschodzie Europy, przeciwnie proces powstawania 
narodów i likwidacji rozdrobnienia feudalnego nie zbiegł się 
w czasie z procesem tworzenia się państw scentralizowanych. 
Mam na myśli Węgry, Austrię, Rosję. W krajach tych nie było 
jeszcze rozwoju kapitalistycznego, być może zaczynał się on 
dopiero, gdy tymczasem potrzeba obrony przed najazdami 
Turków, Mongołów i innych narodów Wschodu wymagała nie
zwłocznego stworzenia państw scentralizowanych, które zdolne 
byłyby powstrzymać napór tych najazdów. A ponieważ na 
Wschodzie Europy proces powstawania państw scentralizo
wanych odbywał się szybciej aniżeli proces formowania się

2) Por. O. 01iva, Pfispevek k ćeskym hospodarskym pomerum pred 
300 lety, Casopis pro Dejiny venkova, r. IX (1922) str. 22—33 podaje, że wzrost 
cen wynosił w 88-leciu 1545—1626 50%.

3) Wystarczy tu wspomnieć o tym, jak ważną rolę odegrali mieszczanie 
w rządach dwulecia 1618/20 szczególnie w instytucji t. zw. dyrektorów.



ludzi w narody, to powstały tam państwa mieszane, składające 
się z kilku narodowości, nie ukształtowanych jeszcze w narody, 
ale już zjednoczonych we wspólne państw o"4).
Przychodzili Habsburgowie do Czech w momencie zagrożenia 

Europy środkowej przez Turków, a zarazem w okresie zaciętej walki 
feudałów z chłopami pańszczyźnianymi i mieszczaństwem. Przyno
sili zaś do ustroju państwowego Czech pierwiastki władzy scentra
lizowanej i absolutnej, których stanowe państwo czeskie i jego 
ustrój polityczny był pozbawiony5). Elementy absolutyzmu, które 
w przyszłości rozwinęły się w cały system ustroju państwowego, 
przynosili Habsburgowie z Austrii, wytwarzającej silną władzę pań
stwową na skutek konieczności „obrony przed najazdami Turków" 
w okresie, kiedy miasta i zalążki kapitalizmu były słabe, a potęga 
wielkich magnatów nie zniszczona. W Austrii monarchia scentralizo
wana opierała się o magnatów, szukała również ich poparcia w Cze
chach po r. 1526, stając w walce feudałów z miastami po stronie tych 
pierw szych6). Monarchia scentralizowana tego typu była przeci
wieństwem absolutyzmu na zachodzie Europy, o którym wspomina 
Engels, kiedy o monarchii XVII i XVIII w. wyraża się jako o „po
zornej pośredniczce" pomiędzy walczącymi klasami feudałów 
i mieszczan, w tym okresie, kiedy „walczące ze sobą klasy są bliskie 
równowagi" 7).

Tak więc zwycięstwo Habsburgów w r. 1620 oznaczało zwycię
stwo wielkich magnatów i zduszenie tych zalążków kapitalizmu, 
które zdołały się wykształcić w łonie społeczeństwa feudalnego 
w formie gospodarki towarowo-pieniężnej, powstawania rynku wew
nętrznego; oznaczało zwycięstwo katolickiej reakcji i obcego naro
dowościowo rządu, powstrzymywało i hamowało proces powstawania 
burżuazyjnego narodu czeskiego, oznaczało w końcu zwiększenie 
ucisku chłopów.

Okres dwuletni 1618—1620 jest bogaty w ostre wystąpienia 
chłopskie. Było to może o tyle ułatwione, że aparat państwowy był

4) Stalin, Marksizm a kwestia narodowo-kolonialna, W-wa 1948, str. 
124—125.

5) Por. T. Toman, Das bóhmische Staatsrecht, Praha 1872, również 
O. Balzer, Historia ustroju Austrii w zarysie, i Luschin von Ebengreuth, 
Osterreichische Reichsgeschichte.

6) Szczególnie przez odebranie praw miastom królewskim w 1.1526 i 1547, 
por. Balzer, str. 273—277, także Luschin str. 446—449.

7) Engels, w Marks-Engels, Dzieła Wybrane t. II, str. 304.



w stanie pewnego kryzysu i nieporządku, wywołanego zmianami na 
tronie, wojną itp. Słowem nagromadzona nienawiść chłopska do feu- 
dałów wybuchła w momencie, kiedy ci znaleźli się w krytycznej 
sytuacji. Drugą przyczyną chłopskich powstań były rabunki woj
skowe, kwaterunki, kontrybucje i inne ciężary wojenne, którymi 
dotknięci byli przede wszystkim chłopi i to zarówno ze strony „wła
snych" żołnierzy czeskich, jak i wojsk habsburskich.

Jeśli idzie o powstania wywołane pierwszą przyczyną, to chro
nologicznie na czołowe miejsce wysuwa się powstanie zbrojne chło
pów w Doksanach, w m ajątku klasztornym panien premonstrantek, 
leżącym na zachód od miasta Roudnice, w widłach Łaby i rzeki 
Ohfe. Nie było to pierwsze wystąpienie chłopskie w tych okolicach. 
Panny premonstrantki miały klucz składający się z 18 wsi, w któ
rych wyzysk ekonomiczny połączony był z wyraźnymi zakusami, 
zmierzającymi do narzucenia swym niekatolickim poddanym wyz
nania dziedziczek. Utrzymywało to po wsiach permanentny stan na
pięcia, który od czasu do czasu wyładowywał się w formie napadów 
na klasztor i kościół. Pierwsze powstanie wybuchło jeszcze w r. 1604. 
W jego trakcie chłopi napadli na klasztor i złupili go, a ofiarą gniewu 
padł miejscowy proboszcz Zygmunt Kohel. Po raz drugi wystąpili 
w r. 1607 również przeciwko proboszczowi Melicharowi Romanowi, 
który zapewnie czynnie wspomagał dążenia zakonnic zmierzające 
do rekatolizacji majątku. Zgorzały wtedy stodoły i śpichrze pełne 
zbiorów. Po raz trzeci podnieśli się chłopi w r. 1619, zdobyli i splą
drowali klasztor, skąd przerażone zakonnice uciekły do najbliższego 
miasta Roudnic, a proboszcz, przeciw któremu zwróciło się całe 
odium poddanych, z trudem  uszedł z życiem 8).

Prócz powodów religijnych do wystąpień poddanych przyczy
niły się formy ucisku i wyzysku stosowane przez bogobojne zakon
nice, okazały się bowiem one nader pomysłowe w nakładaniu wszel
kiego rodzaju kar na poddanych i to pod lada pretekstem. Prawie 
połowa wszystkich artykułów zamieszczonych w ich ustawach wiej
skich poświęcona jest przepisom o karach. Aczkolwiek — jak póź
niej będzie wspomniane — system kar, nakładanych przez wszyst
kie niemal zwierzchności, był ciężkim jarzmem dla wsi, to wydaje 
mi się, że premontrantki biły tu rekord. Przykładowo wymieniam 
kilka początkowych przepisów:

8) Beneś w Pamatky archeologicke V str. 169—179. Cermak, Premon- 
strati w Cechach a na Morave, Praha 1877, śtr. 160—164.



Art. 1. „Podczas Świąt Wielkanocnych według katolickiego 
sposobu każdy gospodarz i gospodyni mają iść do swego 
proboszcza do spowiedzi ... a potem do komunii świętej 
pod karą 10 talarów".

Art. 2. „Każdy gospodarz i gospodyni ... w niedziele i w dnie 
świąteczne ... winni chodzić do kościoła. Który by zaś 
gospodarz w niedzielę lub dzień święty, albo gospodyni 
albo czeldź do świątyni pańskiej nie poszli, powinni dać 
1 funt wosku".

Art. 3. „Do ślubu i chrztu by nie chodzili do innych księży. Kto 
by się tego dopuścił, 10 kóp (groszy czeskich) ma dać, 
a pana proboszcza, do którego należy, winien prze
prosić".

Po owych artykułach początkowych następowały inne, zabra
niające zebrań chłopskich, zabraniające sprzedaży produktów rol
nych bez wiedzy i zgody zwierzchności. Pierwszych siedem arty
kułów świadczy, że dziedziczki wszelkimi sposobami starały się 
związać poddanych z wiarą katolicką9).

W roku 1620, dnia 6 lipca, wybuchło powstanie w kluczu chlu- 
meckim, leżącym w połowie drogi między Podiebradami i Hradcem 
Kralove przeciwko panu Wacławowi Wchynskiemu z Wchynic i Te- 
towa, jednemu z protoplastów możnej rodziny znanej pod nazwi
skiem Kinskich. Dnia tego w czasie, kiedy lud święcił pamiątkę Husa 
w miejscowym kościele, dziedzic „częściowo z niechęci do wyzna
nia utrakwistycznego" nakazał poddanym, by z kościoła natychmiast 
udali się jako nagonka na pańskie łowy. Chłopi znajdujący się 
w świątyni „nie chcieli posłuchać rozkazu, lecz uparcie trw ali przy 
postanowieniu wysłuchania słowa bożego do końca. Dziedzic roze
źlił się i ze służbą zbił księdza. Kiedy zaś się to rozgłosiło, zbiegło 
się z miasta 2.000 do 3.000 chłopów, przed którymi schronił się 
Wchyński do zamku i bronił się tak długo, dopóki nie uwolnili go 
komisarze królewscy". Tak pisze współczesny wypadkom kronikarz 
Paweł Skala ze Z hore10). On również wzmiankuje, że Wchyński 
wpadłszy do kościoła ze służbą zbił 40 swych poddanych, wielu po-

fl) Ustawy te przedrukowuje Kalousek w Archiv Cesky (AC) t. XXIII 
str. 216—219. Wydawca przyjmuje czas powstawania ustaw na lata 1602— 
1618, choć drukuje je pod datą odpisu 1648.

10) Pavel Skala ze Zhore (1583—1640). Jego dzieło „Pavla Skały ze Zhore 
Historie ćeska od r. 1602 do 1623“ (wyd. Praha 1865—1870 t. I/V. Tamże t. IV. 
str. 281).



wtrącał do lochów zamkowych, gdzie ich torturował. Zgromadzeni 
przed zamkiem chłopi, pochodzący zresztą nie tylko z majątków 
Wchynskiego, lecz i z włości okolicznych, postanowili tak długo oble
gać zamek, dopóki nie wpadnie im w ręce dziedzic, któremu obie
cywali zgotować zasłużony los. Bezpieczny za murami zamkowymi 
Wchynski groził powieszeniem więzionych przez siebie chłopów. 
Nie wzruszyło to wiele oblegających, którzy twierdzili „Niech sobie 
robi z towarzyszami, co chce, jeśli weźmie im gardła, nie weźmie 
duszy...“ zapewniając jednocześnie, że on sam nie uniknie swego 
lo su n ). Ograniczali się wprawdzie chłopi wyłącznie do blokady 
zamku chlumeckiego, mimo to blokada ta była o tyle skuteczna, że 
zamknięty dziedzic i jego służba zaczęli odczuwać brak żywności. 
Butne początkowo wystąpienie Wchynskiego na murach zamkowych 
zamieniły się w płaczliwą suplikę pod adresem chłopów, których 
przepraszał za swoje zachowanie, obiecywał uwolnić więzionych, 
a nawet wyjechać na zawsze z majątku, byle by chłopi wypuścili go 
z życiem. Te zapewnienia, jak również i groźby, że wysadzi się ra
zem z całym zamkiem w powietrze, nie poskutkowały. Z zimną za
ciętością trw ali chłopi na swych pozycjach pod zamkiem. Dopiero 
przyjazd komisarzy królewskich wyratował Wchynskiego z o p resji* 12).

Przyczyna tego rodzaju wystąpień leżała w ucisku gospodar
czym, na co się zgadza nawet Krofta, choć oczywiście jakiś konflikt 
na tle wyznaniowym był przysłowiową iskrą. Również Krofta po
daje przykładowo inny konflikt, mianowicie w majątku Kolowra- 
tów, gdzie wspólnota religii nie powstrzymała ani feudała od ucisku 
ani poddanych od wystąpienia 13). Dotknięci mianowicie coraz to no
wymi powinnościami, przede wszystkim wzrastającą pańszczyzną, 
poddani Kolowratów uzbroiwszy się w zwyczajną w takich wypad
kach broń chłopską t. j. oszczepy i widły, postanowili nie wykony
wać pańszczyny. Rozłożyli się nawet obozem wokół zamku nie do
puszczając doń żywności. Dopiero zawezwany przez Kolowrata 
oddział rajtarów  rozbił powstańców 14).

n) Skala, tamże, str. 281.
12) Skala, tamże; Gindely, Geschichte d. 30-jahrigen Krieges. Geschichte 

d. Bohmischen Aufstandes t. II str. 145, podaje liczbę zgromadzonych pod zam
kiem chłopów na 3.000. Wchynski zostaje przez komisarzy zaaresztowany i osa
dzony w więzieniu praskim, ale nie za wystąpienie przeciw chłopom, lecz za 
warcholstwo.

13) Krofta, Dejiny selskeho stavu, CDV III (1918) str. 11. Sedlacek, Hrady, 
zamky, a tyrze t. I str. 241.

14) Krofta, op. cit. str. 11. Również Gindely, Geschichte t. I str. 331.



Prócz wystąpień zbrojnych przeciwko feudałom mamy również 
kilka powstań chłopskich przeciwko uciskowi wojskowemu, prze
ciwko stacjonowanym oddziałom wojskowym. Fakt wystąpień chło
pów Czech południowych przeciwko manewrującym wojskom cesar
skim pod wodzą Buąuoya stara się wyzyskać Krofta na korzyść 
swej tezy, że poddani nie byli w gruncie rzeczy tak obojętni wobec 
sprawy wojny, prowadzonej przez ich panów z Habsburgami, że 
mimo różnice społeczne istniała jakaś wyższa więź łącząca panów 
z poddanymi. Krofta myśli tu  o więzi narodowej. Fakty zdawałyby 
się potwierdzać tę tezę. We wrześniu 1618 roku w raporcie do ce
sarza skarży się Buąuoy, że grupy chłopów atakują odosobnione od- 
działki wojskowe, napadają na transporty żywności i na tabory. Na
pady na wojska cesarskie zdarzały się więc na pewno. Skoro jednak 
wiemy, że chłopi czescy napadali także na oddziały wojskowe sta
nów czeskich, walczących przeciwko Habsburgom, to wówczas dla 
wytłumaczenia ich zachowania się wobec wojsk Buąuoya nie trzeba 
sięgać do więzi narodowej 15).

Przykładów formalnych utarczek i bitew uciskanych przez woj
ska chłopów można wymienić kilka. W r. 1619 dochodzi do starcia 
koło wsi Prećaple w kraju żateckim na zachodzie Czech, gdzie chłopi 
rozbijają oddział holenderskich najemników, liczący 200 żoł
nierzy 16).

W drugiej połowie maja 1620 r., kiedy Praga cieszyła się z po
wodu nieudałej operacji wojennej wojsk cesarskich Marradasa, na
deszła nowa wiadomość, która poważnie zaniepokoiła dwór królew
ski. Na południu Czech w kraju Bechynskim i Prachimskim nad rze
kami Wełtawą i Lużnicą, a więc w okolicach Taboru, zgromadzili się 
w znacznej ilości chłopi i przebywali w tamtejszych lasach wystę
pując przeciwko stacjonowanym wojskom czeskim. Okolice Czech 
południowych, w szczególności tereny na południe od Taboru, stano
wiły począwszy od r. 1618 niejako główny plac boju, odpowiednio 
do tego były też zrujnowane. Na ruinę całych okolic skarżyli się 
feudałowie na dworze praskim, na co wskazywałaby podróż dele
gacji szlachty z panem Malowcem na czele do Pragi z prośbą o po
moc materialną w r. 1619 17). O sytuacji ludu wiejskiego pisze Skala:

15) Krofta, tamże str. 11; również Gindely, Geschichte t. I, str. 331.
16) Svatek, Bauern-Rebellionen in Bóhmen, str. 160, podaje, że z dwóch 

setek najemników wyratowało się jedynie 20; nie oszczędzono żon i dzieci żoł
nierzy.

17) Gindely, Geschichte II str. 107.



„Lud wiejski dostrzegając, że żadną miarą nieszczęść tych 
(tj. kwaterunków i grabieży wojskowych — uw. moja M. F.) 
nie usunie narzekaniem i widząc, że zarówno swoi żołnierze 
hr. Mansfelda, jak i nieprzyjacielscy zabierają im mienie i za
grażają życiu żon, córek i ich własnemu, zgromadził się koło 
Taboru w grupę do 4.000 ludzi i wybrał sobie za przywódców 
zubożałych rycerzy. Mając ze sobą cztery wiwatówki i propo
rzec biało-czerwony, trzymał się w lasach...18).
Zaniepokojony tym powstaniem, które mogło poważnie zagro

zić armii królewskiej, dowódca załogi w Taborze, angielski pułkow
nik Frank (Skala pisze Frenk) próbował uspokoić chłopów, nie 
udało mu się jednak nakłonić ich do rozejścia się, lecz jedynie 
wszcząć z nimi pertraktacje 19). Kontynuowali je przybyli bardzo 
szybko komisarze królewscy, którzy zażądali od chłopów całkowi
tego rozbrojenia i rozejścia się do domów. I tu  rozpoczyna się rzecz 
najciekawsza. Chłopi w odpowiedzi komisarzom wysunęli szereg po
stulatów, których realizacja ze strony króla i stanów czeskich była 
warunkiem ich rozbrojenia. Domagali się, aby „...ich wszystkich król 
nie tylko z poddaństwa uwolnił i ludźmi wolnymi ogłosił, lecz za
miast ich zniszczonych posiadłości rozdał im gdzieindziej m ajątki 
kościelne i duchowne" 20). Sformułowanie owych chłopskich postula
tów, jak za Skalą podają czescy historycy, nastąpiło pod wpływem 
rzekomego pisma cesarskiego, skierowanego do chłopów, w którym 
cesarz czynił tego rodzaju obietnice poddanym czeskim w zamian za 
pomoc wojskom hr. Buąuoya. Svatek przypuszcza, że rzeczywiście 
Ferdynand II chiał wyzyskać ten nastrój ludu czeskiego, idąc za
pewne na wskazaniami anonimowego autora ulotnego pisemka, które 
ukazało się we Wiedniu w r. 1618. Proponuje w nim nieznany autor, 
by cesarz „lud poddany w Czechach uwolnił od obowiązków poddań
stwa i pozbawił ich tym samym tyrańskiej władzy dziedziców, bo 
taki krok może stanowić podstawę przywiązania chłopów do cesarza. 
Odwzajemniają się mu chłopi uwięzieniem i wydaniem przywódców

18) Skala, op. cit. t. IV. str. 126, Gindely, Geschichte II str. 128—131.
19) Sam Frank też zapewne maczał palce w rabunkach, skoro po pod

daniu w r. 1622 Taboru Marradasowi w czasie drogi do Niemiec, skąd miał się 
udać do Niderlandów, banda maruderów potrafiła mu ukraść 50.000 zł, jak 
podaje Sala (op. cit. T. V. str 197.

20) Skala, op. cit. t. IV str. 126; Gindely, tamże t. II str. 130; Svatek, 
tamże str. 160.



rebelii1' 21). To rzekome pismo cesarskie mieli komisarzom królew
skim przedstawić chłopi „in originali11. Gindely na podstawie wie
deńskich materiałów archiwalnych dochodzi do wniosku, że nie 
można mówić o podburzaniu chłopów czeskich przez cesarza 22). Wy
daje mi się, Gindely ma tu rację: jakąkolwiek ingerencję cesarską, 
choćby nawet w postaci listu należy odrzucić. Wywoływanie ru 
chów chłopskich było nader niebezpieczne i miało dwa ostrza. 
Zresztą w górnej Austrii panowało silne wzburzenie wśród chłopów, 
które wybuchnie w r. 1626 silnym płomieniem powstania. Powsta
nie na południu Czech nie musiało się przecież zatrzymać na wzgó
rzach Czeskiego Lasu, lecz mogło się rozprzestrzenić dalej na po
łudnie. Inna sprawa, to zadowolenie cesarskie, z jakim przyjęta zo
stała wiadomość o trudnościach stanów czeskich z ich własnymi pod
danymi. Moralność feudalna pozwalała ze szlacheckim przeciwni
kiem walczyć rozmaitą bronią, do trucizny włącznie, nie zezwalała 
natomiast na buntowanie przeciw niemu jego własnych poddanych.

Komisarze królewscy niewiele mogli odpowiedzieć na chłopskie 
postulaty, zgodnie jednak z taktyką szlachecką stosowaną przedtem 
i później w takich okolicznościach przedstawili niemożność zała
twienia tak ważnych spraw w krótkim czasie. Chłopi, aczkolwiek 
niezaspokojeni w swych żądaniach, zaczęli się rozchodzić, tak że na 
początku czerwca pozostała jedynie mała cząstka ich liczby dotych
czasowej. Wytłumaczyć to można jedynie niemożnością zaprowian- 
towania w zupełnie wyniszczonej krainie znacznych mas chłopskich, 
które początkowo liczyły 1.200, potem zaś 4.000 ludz i23).

Czy postulat zniesienia pańszczyzny był możliwy w ustach chło
pów? Krofta przypuszcza, że powstanie to było kierowane raczej 
chęcią wymuszenia na stanach czeskich odszkodowania za straty 
wynikłe z działań wojennych, niż świadomością zlikwidowania 
ucisku pańszczyźnianego. Nie przesądzając sprawy — przy lakonicz
ności źródeł, które ograniczają się jedynie do krótkiej wzmianki 
u Skali — przypomnieć trzeba, że południowo-czeskie okręgi oży
wione były tradycjami husyckimi i taboryckimi, co choćby przeja
wiło się w antykościelnym ostrzu postulatów chłopskich. Dlatego też 
wydaje mi się, że niepotrzebne było pismo cesarskie i jego zachęta 
do spowodowania chłopów do podobnego wystąpienia i sformułowa
nia podobnego programu.

21) Cyt. wg Svatka, str. 161.
22) Gindely, Geschichte, t. III. str. 129.
23) Gindely, tamże.



Bardziej na serio niż rzekomo „cesarskie" próby poruszenia 
chłopów, należy przyjąć tę nieśmiałą propozycję, która padła na ra
dzie królewskiej u Fryderyka Palatynackiego we wrześniu 1620 r. 
Wypowiedział ją  Jan  Erazm Tschernembel, jeden z najwybitniej
szych przywódców stanów górno-austriackich, który zmuszony został 
do opuszczenia swej ojczyzny już w czasie trw ania konfliktu między 
Czechami a cesarzem, a który uszedłszy z Pragi ofiarował tu 
swe usługi w walce z Habsburgami. Stwierdzając na radzie królew
skiej dwa miesiące przed klęską białogórską, że cesarz chce wśród 
chłopów czeskich wzniecić zamieszki przeciw szlachcie (znana mu 
była zapewne treść owego ulotnego pisemka wiedeńskiego w r. 1618), 
proponował Tschernembel zdecydowany krok celem uprzedzenia za
miarów cesarskich: domagał się uwolnienia chłopów. Czynił tę pro
pozycję nie z jakiegoś głębokiego radykalizmu społecznego, który 
jemu, kalwinowi i szlachcicowi był najzupełniej obcy, lecz ze świa
domości krytycznej sytuacji, w jakiej się znajdowało królestwo cze
skie. Propozycja ta, wysunięta przez nie mającego nic do stracenia 
tułacza, który kładł na szalę ostatni a tu t swój w walce ze znienawi
dzonym cesarzem, nie mogła przekonać czeskich doradców króla, 
którzy nie znajdowali się wcale w sytuacji tak przymusowej i nie 
zamierzali sięgnąć do arsenału takich środków 24).

Być może, że wystąpienie Tschernembla na radzie królewskiej 
pozostawało w związku z ożywioną działalnością chłopów w Cze
chach zachodnich, w okolicach Żatca, pomiędzy Rudawami a rzeką 
Ohre. Niebezpieczeństwo zagrażające tym okolicom od Bawarii stało 
się realne, kiedy od strony Chebu zaczęły postępować jakieś od
działy nieprzyjacielskie. Jak się zdaje, przeciw w tym wojskom zgro
madziło się około 4.000 lub nawet 7.000 chłopów. Cały impet ich 
wystąpienia skierował się jednak przeciwko szlachcie i magnatom, 
którzy uszli przed niebezpieczeństwem do Pragi, zostawiając okolicę 
bezbronną na pastwę wroga. Przemierzały więc grupy chłopskie 
kraj żatecki wzdłuż i wszerz, niszcząc siedziby pańskie. Spalono 
w ten sposób niedawno zbudowany zamek Schwarzenbergów — Po- * i

2i) J. E. Tschernembel (f 1626 w Genewie). Krones w Allg. Deutsche 
Biographie t. 38 str. 711 i nasi. nazywa go politycznym radykałem kalwińskim
i feudalnym autonomistą. Posiadał liczne związki z opozycją w państwie Habs
burgów m. in. Karolem z Żerotina, z Thunem. W r. 1610 domagał się wolności 
wyznania dla t. zw. stanu czwartego, co było zresztą po linii Majestatu Rudolfa 
z r. 1609. Jego stanowisko na radzie królewskiej omawia druk „Bohmische 
geheimbte Canzley“ z r. 1620 str. 33. Podaję za Gindelym, Geschichte t. III 
str. 231.



stoloprty, będący własnością Stefana Jerzego, położony 12 kilome
trów na zachód od miasta Louny. „Nie przestając plądrować — pi
sze o tym Skala — najzuchwalsi sięgali po życie swych panów, za
bijając ich nielitościwie...". W czasie samego trwania akcji chłop
skiej zmienił się charakter powstania. Chłopi żywiołowo dążyli do 
lepszego zorganizowania swych sił i do połączenia się z mieszczanami 
okolicznych miast Loun, Kadania i Chomutowa. Pisze o tym Skala: 

„Jak niektórzy mówią, wysłali spośród siebie pewne osoby 
do miasta Mostu, Kadania i Chomutowa, domagając się od 
mieszczan, aby się z nimi połączyli... i jak jeden mąż stanęli, 
jeśliby zaś tego nie uczynili, to oni sami( tj. sami chłopi MF) 
wybiorą sobie jednego jako dowódcę... który by mógł zająć 
okoliczne miasta..." 25).
Wydaje się, że w pewnym związku z wystąpieniami chłopskimi 

na południu Czech powstały niepokoje chłopskie na zachód od Pragi. 
Stacjonowani tam mianowicie niderlandcy zaciężni rajtarzy Syruma 
w ilości około 300 żołnierzy, lud bardzo bitny, ale zarazem łupieżcy, 
typowi dla wojny 30-letniej, splądrowali miasteczko Unhośt oraz 
sąsiednie wsie, leżące dwie mile na zachód od Pragi. Szkody sięgały 
wysokości 20.000 zł. Kiedy oddział wycofany został do stolicy, ze
brali się okoliczni chłopi i w liczbie kilku tysięcy głów, uzbrojeni 
w widły i piki, ruszyli w ślad za wojskiem. Po przybyciu, w dniu 
12 czerwca 1620 r., do miasta zażądali od wojska natychmiastowego 
powetowania szkód oraz skierowania rajtarii na plac boju celem 
uniemożliwienia jej dalszego plądrowania kraju. Nie poprzestając na 
słowach wystąpili chłopi zbrojnie przeciwko żołnierzom, wszczyna
jąc z nimi na Małej Stronie (Mała strana jedno z 3 miast praskich) 
bójki uliczne, w których walnie chłopów wspomagała — jak się wy
raża Skala — „hołota praska", t. j. biedota miejska („chasa prażska"). 
To żywiołowe współdziałanie warstw najbardziej uciskanych i upo
śledzonych zakończyło się wielkim sukcesem: z obawy przed dal
szymi rozruchami król odwołał oddział Syruma na drugi brzeg Weł
tawy, a później rzeczywiście skierował go na plac boju. Równocześ
nie, by zapobiec dalszym rabunkom żołnierskim, które powodowały 
poważne konsekwencje w postaci niebezpiecznych wystąpień chłop
skich, wydał patent zakazujący gwałtów żołnierskich (nic to oczy
wiście nie pomagało) oraz delikatnie pozwalał chłopom na obronę 
przed uciskiem wojskowym 26). * 29

25) Skśla, tamże t. IV str. 327; Gindely, Geschichte t. III str. 243.
29) Skśla, tamże t. IV str. 186; Gindely, Geschichte t. II str. 98.



Z przegraną na Białej Górze nie zakończyły się powstania chłop
skie. Zajęcie kraju  przez cesarza i następujące po tym zdarzenia 
w niczym nie złagodziły ucisku feudalnego — feudałowie się wpraw
dzie zmienili, pozostał jednakże sam feudalizm. Rekwizycje woj
skowe, kw aterunki nie ustawały. Wojna trw ała nadal, a Habsburgo
wie potrzebowali pieniędzy na jej dalsze prowadzenie. Przerwa w do
pływie podatków, płynących z Czech, które były najpoważniejszym 
płatnikiem w monarchii, przynaglała dynastię do powetowania sobie 
tej straty podwójnymi i podziesiętnymi podatkami 27). Równocześnie 
nadeszła fala konfiskat majątków bezpośrednich i pośrednich uczest
ników powstania stanów, razem zaś z nowymi właścicielami przy
byli do kraju jezuici, uzbrojeni w dekrety królewskie skierowane 
początkowo przeciw kaznodziejom dysydenckim, a z czasem prze
ciwko wyznawcom obrządków niekatolickich w ogóle: rozpoczął się 
okres kontrreform acji 28). Prócz środków perswazji w postaci rozma
itych misji nierzadko posługiwała się katolicka reakcja „zbrojnym 
ramieniem*' władzy świeckiej, ucisk zaś religijny wśród chłopów, 
przywiązanych do swego wyznania, wzbudzać musiał silny opór. 
Dlatego dostrzegamy wiele powstań, spowodowanych b e z p o ś r e d 

ni Jak podaje Gindely w swej Geschichte der bóhmischen Finanzen 
1526—1618, stany czeskie postanawiają w r. 1615 płacić 840.000 talarów a mia
nowicie:

188.000 możnowładcy i rycerstwo
81.000 miasta

326.000 chłopi
3.150 ludzie wolni (wolni chłopi)
4.852 duchowieństwo 
1.820 pasterze

18.000 Żydzi.
8.479 podatek od młynów

120.000 podatek od piwa
60.000 inne podatki

Nie warto dodawać, że sumy przypadające na feudałów faktycznie pła
cili chłopi. Kwota 840.000 talarów była bardzo wysoka, bo cała monarchia 
Habsburgów ściągała 2 i 1h miliona z tego płaciła 600.000 Rzesza Niemiecka.

28) Peschek, Geschichte der Gegenreformation in Bóhmen, Lipsk 1843. 
Postępowanie kontrreformacyjne wobec chłopów było giętkie. Początkowo bar
dzo łagodne, dające szereg uprawnień i korzyści nowonawróconym, z czasem, 
kiedy łagodność zawodziła, zamieniło się w okrutne dragonady, szczególnie gdy 
w r. 1627 powstały formalne komisje reformacyjne (str. 151). Peschek groma
dząc nader szeroki materiał przesadza w ocenie motywów postępowania po
wstających chłopów, doszukując się jedynie przyczyn religijnych (op. cit. str. 
271—294).



n i o uciskiem religijnym, za którym krył się dalszy ucisk gospodar
czy, powinności płacenia dziesięcin itp.

To wzajemne sumowanie się ucisku społecznego i religijnego, do 
którego niedługo dojdzie, i ucisku narodowościowego, w połączeniu 
z ogólną atmosferą niepewności wojennej, braku jakiejkolwiek sta
bilizacji sprawiać musiało, że grunt pod wystąpienia chłopskie był 
dobrze przygotowany, że m ateriał palny był nagromadzony i nale
żało oczekiwać iskry. Iskry zaś padały zewsząd: było to nawoływa
nie kaznodziei utrakwistycznego, który wbrew surowym dekretom 
pozostał w kraju ukrywając się pośród chłopów, czasem była nią 
niszcząca rekwizycja, kiedy idziej znów potajemny powrót dawnych 
właścicieli, zwłaszcza jeśli nimi byli drobni lub średni rycerze, któ
rzy w porównaniu z panującymi stosunkami reprezentowali „dawne 
dobre c z a s y O n i  to często byli organizatorami powstań, jego kie
rownikami; wyrzucenie poza nawias życia, zmuszenie do beznadziej
nej emigracji „radykalizowało" ich, zmuszając do sięgnięcia do 
zgoła niefeudalnego sposobu walki i niefeudalnego „sojusznika" po
wstania chłopskiego. Rewolucyjna fala chłopskiego niezadowolenia 
żywiołowo dążyła do zupełnego zlikwidowania feudalizmu, dążyła 
więc dalej niż najdalsze cele „zradykalizowanego" rycerstwa.

W maju 1621 r. dochodzi do pierwszego przejawu walki chłop
skiej; w kraju hradeckim (Hradec Kralove) powstaje 6.000 chłopów. 
Było to w tym czasie, kiedy młody Thun, dzielnie sobie poczynając 
przeciwko cesarskim w Kłodzku, wysłał do Czech margrabiego 
karniowskiego. Z jego wojskami łączą się chłopi i obsadzają majątki 
Nachod i Ćerveny Kostelec, rozprawiając się niemiłosiernie ze 
wszystkimi panami. Skala podaje, że z powstaniem chłopskim łączą 
się rycerze „zubożeni i uciekający przed karą cesarską". Nie trwało 
powstanie to długo i po wycofaniu się margrabiego do ziemi Kłodz
kiej, szybko zostało zduszone przez oddziały wysłane przez Liech- 
tensteina. Być może, że zbieżność poniższa będzie zupełnie przypad
kowa, warto jednakże ją zasygnalizować. Dochodzi mianowicie 
w dniu 9 maja, a więc w okresie kiedy mniej więcej podnoszą się 
chłopi w kraju hradeckim, do starcia zbrojnego w Pradze pomiędzy 
żołnierzami i wspomnianą już powyżej „hołotą praską", według wy
rażenia S kali29).

29) Krofta, Dejiny CDV III (1919) str. 14—15. Także Skala, op. cit. t. V 
str. 165 i Svatek op. cit. str. 164. Powstanie zostało zduszone przez Albrechta 
Wallensteina z oddziałem’ 1.000 muszkieterów. Ich okrucieństwo opisane jest 
w pieśni ludowej, którą również cytuje Svatek.



W r. 1623 potajemnie przybywają do swych majątków, pozba
wieni ich teraz na mocy dekretu konfiskacyjnego, panowie Rićanscy 
z Rićan, potomkowie starej rodziny czeskiej i kierują żywiołowym 
ruchem chłopskim w lasach krzywoklackich (Krivoklat), około 40 km 
na zachód od Pragi. Skanalizowali oni ruch ten na wyzwolenie więź
niów politycznych, znajdujących się w zamku Krivoklat i Zbirov; 
nieudały atak na owe zamki rozproszył chłopów 30). Dwa lata później 
Krzysztof z Redem u kieruje powstaniem byłych swych poddanych 
w majątku Frydland na północy Czech, który od 1622 należy do 
Alberta Wallensteina. Do stłumienia tego powstania trzeba było 
sprowadzenia żołnierzy i kilku dział, a uspokojenie terenu zajęło ca
łych 6 m iesięcy31). W tymże roku 1625 wybuchł bunt chłopski 
w Markwarticach koło Dećina przeciwko panu wsi Ottonowi Henry
kowi z Wartembergu, który niedawno przeszedłszy na katolicyzm 
zmuszał gwałtownie swych poddanych do pójścia w jego ślady. 
Chłopi po zdobyciu zamku i zabiciu Ottona wraz z jego żoną poprzy
sięgli nad trupem dziedzica całkowite milczenie. Wzburzenie zła
mane zostało po dwóch miesiącach 32). Następnego roku 1626 powsta
nie objęło majątek Ustek, leżący na północny wschód od Litomie- 
rzyc, na drodze do Czeskiej Lipy, który niedawno zmienił posiadacza 
i stał się własnością jezuitów. Podnieśli się także poddani Pawła 
Michny z Vacinowa z majątku Zbraslav 33).

W r. 1626 powstała po raz pierwszy okolica, która przewodzić 
będzie w przyszłości, łącznie z terenami północno-czeskimi, klaso
wej walce chłopów. Mam na myśli kraj Czaslawski położony pomię
dzy Łabą, Doubrawą i Sazawą, kraj pagórkowaty i lesisty. Powsta
nie objęło zachodnią część kraju w okolicach miasta Kourim. Póź
niejszy historyk, opierający się jednakowoż na współczesnych zda
rzeniom kronikach, J. Pelcl tak pisze o tym:

„... chłopi w okręgu Kourim wywołali powstanie, które
miałoby ważne następstwa, gdyby nie zostało na czas zadu-

30) Krofta, tamże.
31) Krofta, tamże. Również Svatek, op. cit. str. 165—66. Na głowę Rederna 

nałożył nowy właściciel Wallenstein nagrodę w wysokości 5.000 talarów. 
Jeszcze w grudniu 1625 relacjowano Wallensteinowi, że „sich die undertanen 
und Bauern sonderlich um Fridlandt sehr rebellisch erzeigten, in grosser 
Anzahl versammelt sind, und einen Anschlag auf Fridlandt haben“.

32) Pażout, Otto z Vartemberka, Svetozor r. 1867 str. 44/45. Uczestnicy po
wstania uciekli za granicę na wieść o zbliżaniu się wojska. Złapano mimo to 
30 poddanych, których ukarano szubienicą lub obcięciem nosa.

33) Svatek, op. cit. str. 167—68.



szone. Chłopi tej okolicy z powodu sporów religijnych i wygna
nia ich kapłanów zgromadzili się w liczbie kilku tysięcy i na
padli na miasto Koufim w czasie jarmarku. Zdobyli dom 
proboszcza katolickiego i dom ten splądrowali... kto się im 
sprzeciwiał, ten został zamordowany. Potem chłopi pociągnęli 
do okręgu Hradec Kralove, gdzie zdobyli kilka zamków i znisz
czyli je, tak jak ongiś Taboryci i Sierotki, a panów z żonami 
i dziećmi pomordowali. I tak oto Henryk Otto von Vartenberg 
został wraz z żoną swą zamordowany. Wysłano w końcu regu
larne oddziały z Pragi przeciw buntownikom i rozbito ich. 
Wszyscy, których połapano, zostali przykładnie ukarani. Kilku 
zostało połamanych kołem, inni powieszeni lub ścięci. Więk
szości obcięto uszy i napiętnowano na czole, by w ten sposób 
odjąć chłopom chęć i zamiłowanie do łączenia się ze sobą i do 
czynienia takich zniszczeń" 34).
Wypowiedź ta zawiera pewne nieścisłości, jak np. umieszczenie 

sprawy Ottona z Vartenbergu w r. 1625
Powstanie nie ograniczyło się do terenów kraju czaslawskiego, 

lecz przekroczywszy Łabę szerokim płomieniem rozlało się aż do 
Hradca Kralove 75 kilometrów na północny-wschód od Kourimia. 
Na zachodzie powstańcy dotarli do zamku Kostelec nad Cemymi 
Lesy, którego pomimo ataków nie udało im się zdobyć. Pomimo to 
stali w okolicznych lasach dość długo, stale zagrażając zamkowi. Jak 
pisze Sedlaćek, byli to t. zw. „petrowscy" czyli nie chłopi poddani, 
lecz „zbójnicy" i „bandyci", t. j. zapewne ludzie wyrzuceni przez 
wojnę poza nawias życia społecznego, pozbawieni swych warsztatów 
i środków utrzymania. W tych okolicach wojsko po stłumieniu po
wstania spaliło wieś Vojkov, w której „petrowscy" mieli się znaj
dować w większej liczbie35).

Kiedy Pelcl mówi o „poważnych następstwach" powstania, to 
ma na myśli przede wszystkim powstanie chłopów w Górnej Austrii, 
które pod wodzą Stefana Fadingera, a po jego śmierci Achacego Wel- 
lingera, stanowiło źródło trosk i niepokojów cesarza w miesiącach 
letnich 1626 roku 36). Przypuszczenie Pelcla, stojącego na pozycjach

34) Pelzl, Geschichte Bohmens, Prag 1778, str. 488.
35) Sedlaćek, Hrady zamky a tvrze, t. XV str. 13 i nast.
3a) Przypuszczam, że Pelcel miał tu na myśli także fakt, że w czasie roku 

1626 rozpoczyna się ofensywa nieprzyjaciół cesarstwa przede wszystkim Chry
stiana IV, Mansfelda i Bethlena Gabora, co łączono także z wieściami o wy-



szlacheckich i — jak z cytatów wynika — niechętnego powstaniu 
było poniekąd słuszne. Fakt podany przez C. Zibrta, że chłopi gómo- 
autriaccy używali broni, którą nazywali „żyżkową" lub „czeską", 
wskazywałby na nawiązanie do jakiejś wspólnej tradycji bojów prze
ciw feudalizmowi, pomimo odrębności języka i narodowościS7). 
Trudno przypuszczać na tej podstawie o jakimś — choćby najluź
niejszym — koordynowaniu, współpracy i współdziałaniu powstań 
chłopskich, choć i to nie jest wykluczone. Ale naw et przy jego nie
istnieniu ta  więź tradycji była dla feudalizmu nader groźna. Powsta
nie chłopskie w Austrii zostało, jak wiadomo, krwawo stłumione 
przy pomocy wojsk bawarskich.

Tymczasem nie minął rok, a już znowu te okolice, w których 
chłopom — według słów Pelcla — odechciało się buntować — po
wstają. Zarzewie powstania pomimo użycia siły wojskowej do jego 
stłumienia, tliło a to szczególnie w pełnych możliwościach ukry
cia się górzystych i lesistych terenach pomiędzy Łabą a Sazawą. 
Nowe powstanie w r. 1627 wybuchło w m ajątku Konopiśt, leżącym 
kilka kilometrów na zachód od miasteczka Beneśow, m ajątku sta
nowiącym własność Michny z Vacinowa. Bezpośrednią przyczyną 
było zaprowadzenie silnej propagandy kontrreformacyjnej już od 
czerwca 1624 r. Pewną formę organizacyjną nadali mu dawni właś
ciciele dóbr, w szczególności zaś Adam z Hodejova, właściciel zamku 
i m ajątku Tynec hrad. Powróciwszy potajemnie z szeregów wojska 
czeskiego, które walczyło jeszcze pod Mansfeldem, podburzali chło
pów przeciw ich nowym panom. Również predykant Maciej Ylcky *

syłaniu emisariuszy, mających na celu buntowanie chłopów przeciwko cesa
rzowi. Istnienia owych emisariuszy, na których doskonale nadawali się czescy 
emigranci, nikt nie neguje, czy jednak oni p o w o d o w a l i  powstanie, czy 
tylko wyzyskiwali rewolucyjną atmosferę czeskiej wsi, to inna sprawa. (Por. 
Gindely, Geschichte d. dreisigjahrigen Krieges in drei Abteilungen, II Abt. 
Prag 1882, str. 98).

O powstaniu chłopów górno-austriackich por. Stieve, Der oberósterreichi- 
sche Bauernaufstand im Jahre 1626, Linz 1904—05, t. I—II, 2 wydanie. A. Gin
dely, Die Gegenreformation und der Aufstand in Oberósterreich im Jahre 
1626, Sitzungsberichte Wiener Akademie 1889 t. CXVIII str. 56.

O powstaniach chłopskich w Niemczech i w krajach austriackich (m. in. 
Styrii i Karyntii) por. również Otto Schiff, Die deutschen Bauernaufstande 
von 1525 bis 1789, Histor. Zeitschrift t. 130 (1924).

37) C. Zibrt, 2iżkovy a ćeske zbrane v selskem powstani dolnorako- 
uskćm 1626. Czasopismo „Cesky lid“ XIII (1912) str. 233.



kazaniami mobilizował chłopów do w alk i38). Zgromadziło się w ten 
sposób około 8.000 poddanych. Wielka ich liczba w połączeniu z kie
rownictwem i organizacją umożliwiła zajęcie i zniszczenie kilku zam
ków obronnych, chronionych niedostępnym położeniem na skali
stych wzgórzach. Zdobyto w ten sposób zamek Vlaśim, należący do 
Fryderyka Talmberga, oraz niedaleko leżący Domaśin. Na zamku 
Vlaśim zabity został miejscowy burgrabia, który szczególnie ostro 
prześladował miejscowego predykanta utrakw istycznego39). Nie 
ostały się również obronne zamki nad Sazawą: Sternberg, leżący na 
północ od Vlaśimia na lewym brzegu rzeki, oraz niedalekie Rataje 
i Pirkśtein na prawym. Rataje zdobyte zostają nie tylko przez chło
pów okolicznych, lecz pomogli im bardzo sąsiedni poddani Pawła 
Michny w liczbie 800 40). Ponadto spustoszyli chłopi miasto 
Beneszów.

„Zniszczyli klasztor św. Barbary w Beneszowie. Rozbito ich 
w końcu przy pomocy wojska. Wzięty został do niewoli m. in. 
Vlcky, którego poćwiartowano...".
Pisze o tym Pelcl i kontynuuje:

„...Ledwo to powstanie zostało stłumione, wybuchło nowe 
w kraju Hradec Kralowe. Koło Opoćna należącego do czeskie
go dowódcy Trczki, zgromadziło się około 3.000 ludzi nie
zadowolonych. Zabijali księży katolickich, przede wszystkim 
jezuitów..." 41).
I tu bezpośrednią przyczyną był ucisk religijny i przymusowe 

nawracanie na katolicyzm. Pierwszym krokiem chłopów był ograni
czony liczebnie spisek sołtysów, którzy uzgodnili jedność powstania 
i walki. Potem w swej wsi każdy sołtys mobilizował chłopów w celu 
zaatakowania najbliższego folwarku, spalenia go i zabicia miejsco
wego dziedzica. Łączność pomiędzy poszczególnymi wsiami utrzymy

38) Prócz Adama z Hodejova przybyli tu Smil z Michakmc, Jerzy z Tie- 
chenic, dwaj bracia Rożmitalowie. Vlcky przybył do Czech ze Saksonii 
w r. 1627. Warto zwrócić uwagę, że wszyscy przybyli są rycerzami. Kopi, 
Povolani k nowemu povstani nekatolickych Cechu 1627, Sbornik histo- 
ricky 1885.

3e) Seldaćek, Hrady, t. XV str. 186 i nast. Fryderyk Talmberg kupił 
Vlaśim za 60.000 kóp groszy miśnieńskich. Jako gorliwy katolik bardzo wcześ
nie wprowadził przymusowo katolicyzm. Por. także Ottuv Naućny Slovnik 
t. XXV str. 57.

40) Seldaćek, Hrady, t. XII. str. 57. Por. również Svatek, op. cit. str. 
169—171.

41) Pelcl, Geschichte Bóhmens, str. 492.



wana była dzięki podróżom dwóch miejscowych młynarzy, jeżdżą
cych od wsi do wsi z listami i wiadomościami. Kiedy przygotowania 
wstępne zostały zakończone, sygnałami bębnów zgromadzono chło
pów w górach. Tu chłopi dostali broń palną, piki i widły. Potem 
ustanowiono nad nimi dwóch dowódców, z których jeden był wysłu
żonym żołnierzem. Dowódcy stworzyli wcale zręcznie organizację 
chłopskiego wojska, które podzielili na trzy chorągwie. Znakiem po
szczególnych chorągwi były sztandary: czerwony z zielonym kieli
chem i żółto-biały. Sukna na sztandary dostarczyć mieli mieszczanie 
hradeccy zyskani podobno dla powstania przez chłopskich „wo
dzów" 42).

O przebiegu powstania mamy bezpośrednie relacje urzędnika 
klucza należącego do Trczki 43), Custosa. I on potwierdza, że bezpo
średnią przyczyną były przymusowe nawracania poddanych. Pan 
Marcin Newman dnia 4 marca zwołuje sołtysów w okolicach miasta 
Nove Mesto i nakazuje przyjaźnie przyjąć przybywającego nieba
wem księdza katolickiego, oraz tępić tych wszystkich, którzy bun
tu ją chłopów. Już następnego dnia sytuacja w okolicy była niejasna, 
a niepokój wzbudzało zabicie przez „donnermassigen schelmischen 
Bawern“ hrabiego Kamila Gramba we wsi Żalmanowa Lhota. P rzy
wódców tamtejszego spisku i buntu schwytano i w liczbie 8 ode
słano, ich do Hradca pod eskortą. Sam Custos, który kierował akcją, 
znalazł się następnego dnia po powrocie do Novego Mesta otoczo
nym przez tłum  1.500 chłopów, a ilość ich gwałtownie wzrastała, do
chodząc po kilku godzinach do 4.000 głów. Nie czując się bezpiecz
nie za murami miasta z powodu szczupłości załogi rozpoczął Custos 
pertraktacje, w czasie których chłopi mówili przede wszystkim 
o ucisku religijnym, oraz o swym postanowieniu bronienia za wszelką 
cenę kielicha, jako symbolu religijnego. Rokowania nie dały rezul
tatu  i chłopi przystąpili do ataku na miasto paląc domy, znajdujące 
się poza fortyfikacjami. Przychylnie nastrojeni wobec powstańców 
byli mieszczanie, skoro połączyli się z chłopami i umożliwili im 
wejście do miasta w miejscu przez załogę niestrzeżonym, zajęcie ca
łego miasta i wzięcie do niewoli samego dowódcy Custosa. Custos

42) Svatek, op. cit. str. 171—174. Podaje jednak dość bałamutnie dane od
nośnie obrony przez chłopów miasta Nove Mesto.

43) Jan Trczka z Lipy, przedstawiciel średniego rycerstwa, który dzięki 
zręczności zdołał ujść karze za uczestnictwo — bardzo zresztą skromne — w po
wstaniu. W późniejszych konfiskatach zdołał kupić kilka majątków, m. in. 
Opoczno. Pór. Ottuv Naućny Slovnik t. XXV. str. 677—860.



relacjonując bieg wydarzeń Trczce pisze, że o mało nie został zabity 
przez chłopów, zwłaszcza że wielu z nich domagało się natychmia
stowego ukarania go śmiercią. Nie mogli długo zabawić chłopi 
w mieście. Zagrożenie przez rajtarów  sąsiednich gromad zmusza ich 
do opuszczenia miasta i zostawienia tu załogi, liczącej 50 ludzi, któ
rzy mieli również strzec więźnia — Custosa. Owe oddziały rajtarskie, 
które zagrażały sąsiednim gromadom, było to 5 kompanii nadciąga
jących ze Śląska. Koło Nachoda napotkali oni na opór chłopski, 
w miejscu, gdzie droga przechodziła przez przełęcz. Opór ten dość 
szybko został zlikwidowany. Wiadomości z Pragi tak się kończą: 
„Sonsten ist nirgent von den rebellischen Bawm kein Widerstand 
geschehen“. Nie stawiała oporu chłopska „załoga“ w Novem Meste, 
która widząc niebezpieczeństwo opuściła je, pozostawiając na wol
ności Custosa 44). Pokonani chłopi musieli odtąd składać swym dzie
dzicom specjalną przysięgę, że nie będą się buntować. Już rok póź
niej w 1629 powstają ponownie w okolicach Opoćna, opór ich zostaje 
złamany jednak szybko 45). Bardziej na zachód w okolicach Jićina 
powstał w tymże roku lud przeciwko wojsku, pobiwszy je zajął mia
steczko Libań, mszcząc się zaś za przymusowe nawracanie na kato
licyzm, zabił przebywającego w miasteczku jezuitę Mateusza Bur- 
natiusa, co wywołało wielkie wrażenie w całych Czechach 46).

Niezmordowani panowie Rićanscy z Rićan jeszcze raz podnoszą 
chłopów w r. 1631 w momencie, kiedy można się było spodziewać 
saskiej interwencji w Czechach, która nastąpiła rzeczywiście i za
kończyła się zajęciem Pragi przez wojska saskie. Powstanie ogarnia 
dobra Jilove nad Sazawą u jej ujścia do Wełtawy. Działalność 
Rićanskych związana była z nadziejami czeskiej emigracji pobiało- 
górskiej zgrupowanej m. in. w Saksonii, która sądziła, że przybycie

44) Wydał A. Rezek, Dva pfispevky k dejinam selskych bouri a selskeho 
poddanstvi v XVII stoi. Sitzungsberichte der kónigl. bohm. Gesellschaft der 
Wissenschaften. 1893 str. 1—28. O powstaniu tym wspomina również 
F. Mencik w Casopise Ceskeho Musea r. 1878, oraz J. J. Koran, Ceskomoravska 
kronika V, str. 567. Por. również manifest Ferdynanda II z 14. III. 1628, 
zwracający uwagę na to powstanie i nakazujący zniszczyć buntowników. 
AC t. XXIX str. 200—202.

45) Svatek, op. cit. str. 175. Praca V. Cernego, Selske povstani vychodo- 
ćeske r. 1628 (Venkov 1928, nr 55) nie jest mi znana.

4B) Por. Bibliografie ćeske historie C. Zibrta, który podaje wykaz druków 
ulotnych, które ukazały się w związku ze śmiercią Burnatiusa. Por. też 
L. Pażout, Boure selske v severnich Cechach v 1. 1625—31, Svetozor 1867 str. 
197 i 200.



do Czech armii saskiej i zlikwidowanie wpływów cesarskich i kato
lickich doprowadzi do restauracji stosunków przedbiałogórskich, że 
odda im z powrotem skonfiskowane majątki 47).

Okres wojny 30-letniej, zamkniętej latami 1631—1648, w prze
ciwieństwie do czasów poprzednich charakteryzuje się brakiem ja
kiegokolwiek większego ruchu chłopskiego, jeśli nie liczyć kilku 
mniejszych powstań w kraju czaslawskim na południe od Pardubic 
w r. 1639, kiedy wtargnięcie wojsk szwedzkich na Morawę i możli
wości ich dalszego marszu na Czechy ożywiły znowu działalność 
emigrantów czeskich48). Zjawisko to tkwi swymi przyczynami 
w zniszczeniach wojennych i zostanie omówione później.

Czyniąc konkluzje dotyczące charakteru powstań chłopskich 
tego okresu na pierwszym miejscu trzeba podkreślić żywiołowość 
i rozdrobnienie, jako cechy każdego wystąpienia chłopskiego w ogóle, 
jak również wystąpień chłopów czeskich omawianego okresu. Z wy
jątkiem powstania w okolicach Taboru w r. 1620 nie napotykamy na 
żaden sprecyzowany program społeczny czy polityczny chłopskich 
powstań. Chłopi nie zdają sobie sprawy z ostatecznego celu swego 
wystąpienia, nie wiedzą, co robić po chwilowym zyskaniu władzy 
np. w kilku gromadach, czy nawet w całej większości okolicy, naj
częściej pozostawiając dotychczasowe władze wiejskiego samo
rządu właściwie wierne sługi dziedzica, nie wiedzą, jak się odnieść 
do władzy państwowej, o ile ona nie ingeruje bezpośrednio w sprawy 
ich powstania. Żywiołowość i odruchowość powstania powoduje, że 
są to przejawy protestu przeciw uciskowi, lub jego najbardziej do
kuczliwym stronom.

O powstaniach chłopskich mówi Stalin, że stanowią one „żywio
łowe powstania chłopstwa przeciw feudalnemu uciskowi" i „od- 
zwierciadlają żywiołowy bunt uciskanych klas" 49).

Ten fakt żywiołowości mógłby nas zwolnić od zbadania świado
mości powstających chłopów. Jak bowiem na podstawie tego, co 
dana epoka mówi o sobie, nie można jej charakteryzować, tak rów
nież nie można charakteryzować przyczyn powstań chłopskich we
dług tego, co o nich podają sami chłopi. Rozmaitość feudalnego 
ucisku w rozmaitych krajach, okolicach, a nawet kluczach czy wio

47) J. Celakovsky, Navrat ćeske emigrance r. 1631, Osveta 1872.
48) Tenże, Selske povstani v r. 1639 v kraji ćaslavskem, Svoboda V (1871) 

str. 241—45, 281—84, 294—97, 369—73, 391—96.
4B) J. Stalin, Dzieła t. XIII, W-wa 1951, str. 122—123.



skach, powoduje rozmaite „uczulenie*1 chłopów na przejawy tego 
ucisku. To, co w jednej okolicy wywołać może poruszenie, w drugiej 
minie bez echa. Typowość jednak pewnych przyczyn subiektywnych 
powstań chłopskich w Czechach jest zbyt zastanawiająca, by można 
obok niej przejść obojętnie. Religijne przyczyny poszczególnych w y
buchów poddańczych wynikały oczywiście ze znacznej roli religii, 
jaką grała ona w życiu społeczeństwa feudalnego nie tylko jako sy
stem dogmatycznych prawd wiary, lecz również jako pewien system 
postępowania społecznego. Dlatego rewolucyjne ideologie tych cza
sów występują w szacie religijnej. Uderzenie kontrreformacyjne na 
wyznania niekatolickie było więc tym silniejsze i tym większą po
wodowało reakcję, że burzyło cały system wartości nie niebieskich 
a z i e m s k i c h  ówczesnego człowieka. Co zaś najważniejsze nad
budowa religijna katolicka pełniła służebną rolę w stosunku do bazy 
feudalnej, wskutek czego sfera życia religijnego łączyła się ściśle 
i podporządkowywała ustrojowi ekonomiczno-społecznemu. Tego sa
mego nie można powiedzieć o nadbudowie religijnej, jaką były wy
znania niekatolickie, w szczególności zaś wyznanie czeskobraterskie, 
które z nadbudową feudalną — nie zawsze choć często — pozosta
wały w ostrym konflikcie.

Religijna lub inna forma ruchu chłopskiego nie powinna nam 
przesłaniać zasadniczej i obiektywnej ich treści. Obiektywny cha
rakter powstań chłopskich polegał na tym, że

„Rewolucja chłopów pańszczyźnianych zlikwidowała panów 
feudalnych i zniosła pańszczyźnianą formę wyzysku. Ale za
miast nich postawiła kapitalistów i obszarników, kapitalistyczną 
i obszarniczą formę wyzysku mas pracujących. Jednych wy
zyskiwaczy zastąpiła innymi wyzyskiwaczami" 50).
Nawet nieudałe powstania, krwawo stłumione przez feudałów, 

były obiektywnym osłabieniem feudalizmu, były czynnikiem mobili
zującym do dalszej walki, uczyły chłopów obchodzić się z bronią, 
doskonaliły swoistą chłopską „sztukę" wojenną.

Że chłopskie powstania nie potrafiły na dłuższą metę stawić 
zwycięsko czoła regularnemu wojsku, to leżało w wiejskim izolacjo- 
niźmie życia chłopskiego, w feudaliźmie, w fakcie, że chłopi żyli po
rozrzucani na znacznych przestrzeniach i nie odczuwali wspólnoty 
interesów z chłopami sąsiednich wsi czy kluczy. Z tej racji niezdolni 
byli do stworzenia zdyscyplinowanej „armii" chłopskiej, a tak ważny

50) J. Stalin, Zagadnienia leninizmu, W-wa 1947, str. 384.



moment jak współdziałanie — co podkreślał Engels w „Anty- 
Diihringu“ — nie istniał u nich zarówno w poszczególnych utarcz
kach, jak i w całych „kampaniach", w których korelacja działań 
poszczególnych gromad chłopskich była nieznana. Organizatorzy po
wstań, wysłużeni żołnierze i średnia szlachta — abstrahując od jej 
dalszych zamysłów i celów w powstaniach — mogli jedynie stwo
rzyć organizację czysto zewnętrzną, która rozprzęgała się pod 
wpływem pierwszego, być może tylko przejściowego, niepowo
dzenia, pod wpływem nawet wieści o zbliżaniu się groźnego prze
ciwnika. Przywiązanie chłopa do własnego gospodarstwa i troska 
o nie, uniemożliwiła dalej kierowanie chłopów na inne, choćby 
nawet bardziej zagrożone wsie. Również uzbrojenie chłopów było 
prawie żadne. Owoczesna technika wojenna dysponowała już 
arm atam i i muszkietami, podczas gdy chłopi w swej masie mogli 
walczyć jedynie pikami i widłami, a nieliczni zaopatrzeni byli 
w rusznice.

Naprzeciwko tej armii z jej słabymi stronami, stali zawodowi 
żołnierze, raczej mistrzowie niż czeladnicy i uczniowie kunsztu woj
skowego. Dobrze uzbrojeni i zdyscyplinowani — przynajmniej na 
polu bitwy — bez trudu rozprawiali się z chłopskimi gromadami 
w otwartym polu, Ale i oni byli bezsilni, jeśli natrafili na specy
ficzną chłopską taktykę: walkę podjazdową, wyzyskującą doskonałą 
pośród chłopów znajomość terenów, utrudnienia posuwania się np. 
w  okolicach lesistych, zasadzki itp.

Wobec takich przeszkód, jakie stawały przed powstaniami 
chłopskimi, podziwu godny wydać się musi zakres powstania 
z r. 1626, które objęło tereny na przestrzeni około 75 km długości.

Wydaje mi się, że element rycerski, reprezentowany w powsta
niach, nie był hegemonem ruchu chłopskiego, nie dostarczał powsta
niom chłopskim społecznej treści. Stanowił on co najwyżej dodatek 
do ruchów, dodatek ważny, często jednoczący i organizujący podda
nych, decydujący o term inie powstania. Pomimo że formalnie na 
czele powstań stało rycerstwo, powstanie ani na moment nie prze
stawało być antyfeudalne.

Jaka jest przyczyna pozornego złagodzenia chłopskiej walki kla
sowej, która w latach 1631—1648, w przeciwieństwie do lat poprzed
nich, nie osiąga poziomu powstań. Przyczyna ta leży w ekonomicz
nych skutkach wywołanych przez wojnę 30 letnią. Engels o tym 
zjawisku pisze tak:



„Późniejsze wojny religijne i wreszcie wojna trzydziesto
letnia z jej ustawicznie powtarzającymi się masowymi spusto
szeniami i wyludnieniami dotknęły chłopów o wiele boleśniej 
niż wojna chłopska. Zwłaszcza wojna trzydziestoletnia znisz
czyła przeważnie część istniejących w rolnictwie sił wytwór
czych i przez to oraz przez jednoczesne zniszczenie wielu 
miast wtrąciła chłopów, plebejuszy i zrujnowanych mieszczan 
na długi czas w otchłań iście irlandzkiej nędzy w jej najgor
szej postaci" 51).
Obniżenie się poziomu sił wytwórczych w rolnictwie — o czym 

wspomina Engels — spowodować musiało nie tylko zahamowanie 
ale nawet regres w dotychczasowym rozwoju walki klasowej.

Najbardziej dotknięta zniszczeniami wojennymi była wieś cze
ska i czeski chłop, choć miasta, zdawało by się bezpieczne za swymi 
murami, dotknięte były w stopniu niewiele mniejszym. Ogromne 
były straty ludzkie. A. Rezek oblicza — w sposób bardzo niedo
kładny — ilość ludności wiejskiej i miejskiej w Czechach na pod
stawie obliczeń posiadłości wiejskich, czyli dymów 

Na wsi według obliczeń Rezwa było w r.
1596 — 150.000 posiadłości (dymów)
1613 — 133.000 
1628 — 84.000

Liczba ta spadła w r. 1638 do 82.000, a ilość głów rodzin do 
135.0Ó0 (a więc duża ilość zagrodników i komorników na wsi). Teraz 
mnożąc otrzymaną ilość głów rodzin przez przypuszczalną ilość człon
ków rodziny, przeciętnie ustaloną na pięć osób, otrzymuje Rezek 
liczbę 700.000 ludności na wsi. Doliczając do tej liczby 100.000 osób 
— tyle bowiem liczyły pozostałe warstwy ludności Czech razem 
wzięte — otrzymuje przypuszczalną ilość mieszkańców Czech w wy
sokości 800.000 głów 52). Jeśli pamiętać będziemy, że w Czechach 
przed wojną było z górą 2 miliony mieszkańców, to wyludnienie wy
dawać się nam będzie zastraszające, a skutki tego demograficznego 
zjawiska nader poważne. Nie negując ogromu zniszczeń wojennych 
i nie kwestionując i tak nader problematycznej liczby 5 członków 
rodziny, chciałem zwrócić uwagę na fakt, że obliczenia Rezka nie 
ujm ują bynajmniej ilości tej ludności, która na skutek zniszczeń 
i działań wojennych nie uprawiała ziemi, nie posiadała dachu nad

51) F. Engels, Wojna chłopska w Niemczech, W-wa 1950, str. 120.
52) A. Rezek, Dejiny Cech a Moravy nove doby, t. I, str. 435.



głową, nie mogła więc figurować w żadnej statystyce i żadnych obli
czeniach. Ilość ludzi luźnych, wyrzuconych przez wojnę z procesu 
produkcji, mając częstokroć drogę powrotną do tegoż procesu zam
kniętą, szła zapewne w dziesiątki, być nawet może w setki tysięcy.

Kilka cyfr niech da przykład wielkości zniszczeń materialnych: 
w Czechach zniszczono w trakcie wojny — 215 zamków, 80 miast, 
213 wsi, na Morawie — 63 zamki, 22 miasta i 333 wsie. Wyludnione 
zostały miasta górnicze, jak  K utna Góra, a produkcja spadła do zera. 
Ilość pustych domów była w niektórych okolicach zastraszająco 
wielką. Szczególnie wybijały się tu  okolice Pragi. Kbely miały 85°/o 
pustych domostw, Klecany 78%. W kluczu Frydlanckim, liczącym 
38 wsi i 2 miasta, łącznie 2.131 dymów, zniszczonych było 1.111 dy
mów. Jest to coprawda liczba największa, bo sąsiedni klucz Grab- 
szteinski, liczący 2 miasta i 12 wsi, razem 744 dymy, ma ich 97 pu
stych 53).

Począwszy od roku 1631 do zakończenia wojny w 1648 stano
wią Czechy teren bezpośrednich działań wojennych. Walec wojny 
przesuwał się przez środek kraju kilkakrotnie, podczas gdy w la
tach od 1620 trw ała ona co najwyżej na krańcach królestwa. Sasi, 
Szwedzi, Polacy, Bawarczycy, Włosi, Hiszpanie, Chorwaci, Węgrzy 
i wiele innych narodowości przesuwało się w postaci oddziałów woj
skowych przez Czechy. Dokładny wgląd w funkcjonowanie w czasie 
wojny gospodarki chłopskiej i folwarcznej możemy uzyskać na 
terenie mało typowym, mianowicie w południowych Czechach, na 
wschód od miasta Tabor, a więc stosunkowo mało dotkniętym bez
pośrednimi zniszczeniami wojennymi. (Najbardziej były dotknięte 
tereny na południe i zachód od Tabora, znane z wystąpień z r. 1620). 
M ateriały te to obfita korespondencja urzędnika miasteczka Paców 
Marcina Skvoreckiego z właścicielem miasteczka i okolicznych wsi 
hr. C zem inem 54). Podaje on nader dokładne dane o zarekwirowa

5S) B. Dudik, Schweden in Bohmen und Mahren, str. 377. Także Slavik, 
O popisu Cech po tricetilete valce. Zpravy zemskeho archivu kralostvi ćes- 
keho, sv. III (1919), str. 32 i 37.

54) Martina §kvoreckeho urednika na Pacove hospodafska korrespon- 
dence z doby valky tricetilete (1630—1642), vyd. Fr. Teply, Pub], Min. Zam. 
ó. 78, Praha 1928. Przykładowo na podstawie tej korespondencji podaję do
stawę mięsa, jaką w ciągu pewnego czasu składała wieś na rzecz kwaterują
cych tam żołnierzy: za 16 tygodni chłopi złożyli 3.615 i V2 funtów mięsa. Było 
to w r. 1635 w marcu (str. 45). Nie dziwota, że rekwizycje i kontrybucje tego 
rodzaju i inne ogołociły wieś czeską z siły pociągowej. 22 marca 1641 donosi 
Skvorecky Czerninowi, że w całym państwie znajdują się tylko 4 konie.



nej żywności, ogromie kosztów, związanych z kwaterunkami po 
wsiach i samym miasteczku, o głuchym wrzeniu wśród ludności. 
Przez cały okres opisywanych w korespondencji lat — 1630—1642 
ciągnie się konflikt zwierzchności z miastem, powołującym się na 
swoje przywileje, a zrozpaczeni chłopi łączą się z rabującą i grasu
jącą po wsiach soldateską i uczestniczką w łupieniu dworu Czer- 
ninów w okolicy 55).

Skoro tak dotknięte zniszczeniami były ziemie, leżące w kraju 
względnie „spokojnym”, to jak bardzo zniszczone musiały być oko
lice np. na północy Czech. Opisuje to w sposób barwny kardynał 
Harrach w swym sprawozdaniu do Rzymu w r. 1657, a więc dziewięć 
lat po zakończeniu działań wojennych. Zarówno on, jak i cysters 
z klasztoru Pląsy na północ od Pilzna, Maurycy Vogt, wspominają 
o wielkiej ilości uciekinierów do rozmaitych bezpieczniejszych oko
lic, do lasów i t. d., którzy po zakończeniu działań wojennych wra
cają do swych okolic ,,ad sua paterna rudera”, jak obrazowo wyraża 
się Harrach. Świadczyłoby to raczej za przypuszczeniem, iż niecałą 
różnicę w ilości mieszkańców przed i po wojnie (wg obliczeń Rezka) 
należy położyć na karb śmierci, lecz że znaczną część należy wliczyć 
w sumę owych „silvicolae subditi” 56).

Poza ubytkiem sił roboczych na wsi i poza wielką ilością 
pustek, co oznaczało zmniejszenie się powierzchni ziemi uprawnej, 
wojna w rujnujący sposób odbiła się na stanie pogłowia przede 
wszystkim chłopskiego. Oznaczało to dalsze zmniejszenie po
wierzchni uprawnej lub jakości uprawy — na skutek braku sił 
pociągowych, oraz obniżenia krescencji wskutek zmniejszenia się 
ilości nawozu.

Przechodząc do zagadnienia mieszczańskiego sojusznika chło
pów, należy zaznaczyć, że wojna w równie dotkliwy sposób odbiła 
się również na miastach. Kilka przykładowych cyfr unaoczni to 
twierdzenie: Jihlawa, licząca na początku XVII w. 13.000 mieszkań
ców ma ich po wojnie zaledwie 299, miasto Znoim uległo całkowicie 
zniszczeniu. Ilość mieszkańców Ołomuńca spadła z 30.000 do śmiesz
nie niskiej cyfry 1670, a w Bernie spośród 1.359 domów legło w gru

55) Skvoreckeho korrespondence, tamże str. XII.
56) O. Flegl, Relace Kardinala Harracha o stavu prażske archidiecese do 

Rima, Vestnik ćeske akademie Ved XXIII (1914) str. 227. Także Chronici 
Plassensis privati „Tilia Plassensis“ wyd. A. Podlaha, Sbirka pramenu cirkev- 
nich dejin ćeskych nr IV str. 51.



zach 928 itd. 57). Rozwijające się stosunkowo pomyślnie miasta kró
lewskie musiały ręczyć w czasie wojny całym swoim majątkiem za 
długi cesarskie, a w razie ich niezapłacenia — co się najczęściej zda
rzało — musiały same je uiszczać 58). Miasta prywatne — rozwija
jące się w stosunku do innych pomyślnie jako ośrodki handlowe zam
kniętych regionów gospodarczych, obejmujących poszczególne klu
cze, po zniszczeniach w okolicznych wsiach, po dewastacjach, jakim 
uległy same, spadły do roli również wsi, a panowie nie krępowali się 
bynajmniej w nakładaniu na nie pańszczyzny na równi z wsiami. 
Uległy zupełnemu zniszczeniu te elementy kapitalistyczne, które 
rozwinęły się w miastach czeskich, przede wszystkim na odcinku 
kopalnictwa. Czego nie zniszczyła wojna, to dobite zostało posta
nowieniami, skierowanymi przeciw dysydentom, które to postano
wienia pociągnęły za sobą emigrację ludności i to ludności najbar
dziej przedsiębiorczej pod względem ekonomicznym59). Być może, 
że subiektywnie miasta i mieszczanie nie byli przygotowani na to, 
by na danym etapie grać rolę hegemona, że przedstawiciele miesz
czan patrzyli na chłopów z góry, albo co najwyżej ze współczuciem. 
Przykładem niech będzie stanowisko Pawła Stranskiego, światłego 
mieszczanina, emigranta pobiałogórskiego w jego książce „Respu- 
blica Bojema“ :

„Sic in Bojemia nostra fecit inter homines incolas jam 
olim gradus certos provida antiąuitas, rudi vulgo ad servilia 
abjecto, populum naturae melioris, ad constituendum reipu- 
blicae corpus delegit, eumąue perinde ac in rebuspubl. caeteris 
STATUS IN REGNO nuncupavit...“.
I dalej:

„Lene igitur tum ac perąuam  moderatum erat sicut prin- 
cipis in nobilitatem, ita nobilitas inagreste vulgus imperium. 
Quod vero proceres equestresque hu jus aevi plerique, colonos 
suos, erepta iis penitus omni querelae facultate, acerbissimo 
dominatu asperrime ac impotenter divexare, immodicis prae-

57) A. Rezek, Dejiny Cech a Moravy nove doby, t. I. Także E. Denis, La 
Boheme depuis la Montagne — Blanche, Premiere partie. Le triomphe de 
1’eglise — le contralisme.

58) Klepl J., Kralovska mesta ćeska poćatkem XVIII stoi., Cesky Casopis 
Historicky XXXVIII.

59) Slavata podaje cyfrę emigrujących na 30.000 rodzin. Cytuję wg Denisa, 
La Boheme, str. 86 i nast.



stationibus exorbitanter gravare, inhumaniusąue non rato
quam jum enta tractare nihil pensi habent...“ i td .60).
Posiadanie lub nieposiadanie świadomości współdziałania i łącz

ności nie wyczerpuje jednak zagadnienia. Widzieliśmy przykłady 
żywiołowego współdziałania np. w r. 1620 w Pradze, przykłady takie 
podaje nam również Skvorecky, który pisze w pewnym momencie 
do Czernina, że wolałby mieć do czynienia z 1.000 chłopów, niż ze 
100 mieszczanami61). Wskazywałoby również na to, iż współdzia
łanie mieszczańsko-chłopskie nie jest uzależnione od istnienia wiel
kich miast, gdzie najczęściej koncentruje się biedota miejska, lecz 
że w konkretnym wypadku Czech mieszczanie także małych 
miasteczek dążyli do współdziałania lub przynajmniej wzmocnie
nia swych sił — wprawdzie w celu wymuszenia na panach przy
wrócenia swych przywilejów — ale współdziałanie pozostawało 
zawsze faktem.

Powyższe dwie sprawy w najogólniejszym zarysie tłumaczy
łyby, dlaczego walka klasowa na wsi czeskiej uległa pewnemu za
hamowaniu.

Na zakończenie trzeba zwrócić uwagę na ważny czynnik, który 
w dalszych swych konsekwencjach w łączności ze skutkami znisz
czeń wojennych doprowadził w dalszej, powojennej przyszłości do 
zaostrzenia się walki klasowej. Zjawiskiem tym były konfiskaty 
dóbr feudałów czeskich i ogromne przetasowanie własności. Kon
fiskaty dóbr, zarządzone przeciwko wszystkim uczestnikom powsta
nia stanów czeskich pośrednim, lub bezpośrednim nie stanowiły by
najmniej podważenia zasady własności feudalnej, zmieniła się je
dynie cienka warstwa feudałów. Miało to doniosłe znaczenie w ży
ciu społecznym i dla dalszego rozwoju procesu historycznego w Cze
chach; tu  jednak zająć się chciałem przede wszystkim stroną iloś
ciową tego zagadnienia.

Konfiskatami dotkniętych było 658 osób w Czechach oraz 50 
miast, na Morawie przeszło 300 osób pochodzenia szlacheckiego 
i mieszczańskiego. Na Morawie skonfiskowano 135 majątków, w Cze
chach spośród 926 majątków, ile liczono przed w ojną,— 491, t. j. 
53,2%, w tym 275 większych. Na podstawie precyzyjnych obliczeń

00) Respublica Bojema a M. Paulo Stransky Decripta recognita et aucta. 
Lugd. Batavorum, ex Officina Elzeviriana Anno 1643, str. 418 i 426 z rozdziału 
„De ordinibus regni Bojemiae“.

#1) Marina Skvoreckeho ... str. XXXV.



dochodzi do wniosku T. Bilek, że suma szacunkowa konfiskat wyno
siła dokładnie 29.595.442 złotych, wartość zaś przewyższa 100 milio
nów zł 62). Sam proces rozgrabiania majątków szlachty „podej rżanej “ 
trw ał nader krótko, zaledwie jeden rok. Najbardziej zyskali na tym 
wielcy magnaci, którzy powiększyli jeszcze swój dotychczasowy stan 
posiadania, spychając ostatecznie na dno rycerstwo. Do grupy tej 
zaliczyć można Lobkowiców, Martiniców, Slawatów, Szternbergów, 
Trczków, Liechtensteinów. Powstawały również latyfundia nuwory
szów takich, jak Albrecht Wallenstein, który już w r. 1623 skupił 
w swym ręku 28 wielkich majątków, tworząc nawet własne pań
stewko Frydlanckie, m ajątek potrafił zbić również parweniusz Paweł 
Michna z Vacinowa.

Drugą grupę stanowili zagraniczni oficerowie, awanturnicy, 
kondotierzy, jak Jan Ulrich von Eggenberg, ulubieniec Ferdy
nanda II, Maks Trautmannsdorf, Thun z Tyrolu, Clary z Italii, 
M ettemichowie z nad Renu i wielu innych 63).

Bogatą zdobycz wyniósł również kościół katolicki, który począt
kowo pretendował do całości majątków jemu przynależnych z cza
sów przedhusyckich (wynosiło to około 33°/o ziemi), rychło jednak 
nie poparty nawet przez cesarza musiał kontentować się mniejszymi 
donacjami.

Wszystko to oznaczało nie osłabienie feudalizmu, lecz jego 
wzmocnienie, oznaczało dalszy ucisk społeczny, religijny i narodo
wościowy.

Nie kończy się na tym lista wzmocnienia feudalizmu. Musimy 
pamiętać, że owe transakcje kupna — sprzedaży majątków pokon- 
fiskowanych przebiegały w okresie znacznej obniżki wartości pie
niądza. Dodamy, że w Czechach okres wojny to zarazem czas świa
domego i celowego deprecjowania pieniądza dla celów spekulacji,

«2) T Biiek, Dejiny konfiskaci v Cechach, Praha 1882, str. CXLVII. Kon
fiskatami dotkniętych było 789 majątków, 220 domów i 41 winnic. Wartość ich 
wynosiła 24.276.885 zł Wartość konfiskat miejskich sięgała 3.107.566, innych 
2.210.991. Majątki szacowano specjalnie nisko, ponadto kondotierzy cesarscy 
otrzymywali je jako zwrot sum wydatkowanych przez nich na ich regimenty, 
z prywatnej szkatuły. Wysokość sum podawanych przez dowódców była z re
guły przesadzona. Np. Franciszek do Conviers kupuje majątek za 174.000 zł. 
płaci jednak tylko różnicę między tą sumą a kwotą 116.000, która została 
uznana jako wydatkowana przezeń na wojsko (str. CXXIII).

83) Majątki dostali m. in. Buąuoy, Marradas, Huerta, Riva, Colloredo, 
Piccolomini.



zakończonego bankructwem w r. 1623, przy czym straty ludności 
wywołane obniżką wartości pieniądza wyniosły 86,7% 64).

Powstanie więc warstwy katolickich „nowych feudałów" prze
biegało w momencie gwałtownego ucisku ludności miast i wsi, ich 
wzbogacenie na rabunku ziemi i na orgii spekulacyjnej, przebiegało 
równolegle z procesem gwałtownego zubożenia chłopów czeskich, 
dosłownego niszczenia ich gospodarstw, w momencie likwidowania 
ekonomicznego czeskiego mieszczaństwa. Proces wzrostu znaczenia, 
potęgi, majątku jednych mógł trwać i istnieć jedynie pod warunkiem 
zubożenia mas ludowych i jeszcze większego zaciśnięcia dławiącego 
ucisku feudalnego.

64) Por. prace O. 01ivy, Z hospodarskeho ovzduśi let 1624^25, CDV str. 
252—55, oraz Finaćni politika v Cechach po Bile horę do kalady r. 1623, Praha 
1925. Dnia 28 grudnia 1623 ogłoszono „kaladę“, czyli jak z włoska nazywano 
wówczas bankructwo. Spowodowane zostało ono przez spekulację najwyższych 
dostojników państwa, m. in. ks. Liechtensteina, będącego namiestnikiem cesar
skim, przez wybijanie w latach 1621—23 zdeprecjonowanych pieniędzy o obiegu 
i kursie przymusowym.
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