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KILKA UWAG NA TEMAT PROBLEMATYKI BADAŃ OKRESU 
ODRODZENIA W DZIEJACH ŚLĄSKA

Okres renesansu to okres, kiedy nowe czynniki, jakie pojawiły 
się w siłach wytwórczych i stosunkach produkcji obudziły śmiałą 
myśl ludzką, która mimo wszystkich wysiłków reakcji feudalnej, aby 
zahamować postęp, nie dała się już uśpić, nie przestała czynnie wspo
magać nowej narastającej bazy aż do zadania feudalizmowi stanow
czego ciosu przez rewolucję burżuazyjną. Ideologia renesansowa 
miała oczywiście swój klasowy charakter odpowiadający okresowi, 
w którym wyrosła; tym niemniej stworzyła wspaniałe dziedzictwo 
postępowej myśli ludzkiej, które później w dobie rozkładu burżuazji 
przejąć miała dalej klasa robotnicza i teoretycy jej walki, aby po
przez rewolucyjne znaczenie materializmu dialektycznego w nauce 
prowadzić ludzkość ku budowie komunizmu; prowadzić wśród jeszcze 
bardziej zaciętej walki ideologicznej i oporu starej nadbudowy bro
niącej ginących, starych form klasowego społeczeństwa.

Rok kopernikowski obchodzony w Polsce Ludowej z dziesięcio
letnim, spowodowanym agresją hitlerowską opóźnieniem skierowuje 
uwagę również i w zakresie dziejów Śląska na problem odrodzenia 
pojętego w zrozumieniu engelsowskim jako „największy przewrót 
postępowy jaki ludzkość do tej pory przeżyła" J). Historiografia bur- 
żuazyjna pozostawiła po sobie szeroki wachlarz poglądów na problem 
renesansu, które nie tu miejsce charakteryzować. Na pewnym etapie 
rozwoju tej historiografii potrafiła ona przezwyciężyć płytki sąd, 
jakoby nawrót do starożytności klasycznej był przyczyną a nie skut
kiem olbrzymich zmian zachodzących w nadbudowie ideologicznej 
i kulturalnej XIV—XV w.; potrafiła doceniać ich przełomowe zna
czenie.

) E n g e l s  F., Dialektyka przyrody, Warszawa 1998, str. 190.



Jednakowoż formalizm burżuazyjnej nauki o kulturze, teza o jej 
spontanicznym rozwoju nie pozwala dojrzeć nawet względnie postę
powym badaczom klasowych sił napędowych owego przełomu, a tym 
bardziej przeprowadzić właściwej analizy krzyżujących się w nim 
nurtów i kierunków. Jeśli ten grzech popełniali nawet najlepsi ba
dacze renesansu polskiego 2), to dotychczasowa historiografia rene
sansu śląskiego, czy to bierzemy pod uwagę jej nurt niemiecki, 
w którym góruje nazwisko Baucha, czy epizodyczne raczej badania 
polskie, jest klasycznym przykładem formalistycznego i wąskiego 
traktowania problemu, traktowania iście zasklepionego w poszukiwa
niu italianizujących w piśmiennictwie i kolejach życia jednostek, 
dalekiego nawet od burckhardtowskiego pojęcia odrodzenia, a cóż 
dopiero od istotnej, obejmującej całość procesu historycznego analizy.

Problem nie jest łatwy. Jeśli zdajemy sobie sprawę z roli miesz
czaństwa włoskiego w przełomie renesansowym, czy z wagi miesz
czańskiego nurtu w polskim odrodzeniu, to równocześnie nawet 
w skali powszechnodziejowej czy ogólnopolskiej badania są jeszcze 
dalekie od rozwiązania wszystkich zagadnień w zakresie słusznego 
rozumienia czy to bazy, czy nadbudowy, czy wzajemnego ich od
działywania w owym tak bogatym okresie. Bogata dyskusja jaka to
czyła się w ramach prac przygotowawczych poprzedzających konfe
rencję poświęconą problemowi odrodzenia polskiego 3) czy w ramach 
tej konferencji 4), daleka jeszcze od syntezy ostatecznej, właściwie 
zapoczątkowała dopiero szerokie kompleksowe badania oparte na 
nowej podstawie metodologicznej.

Badania renesansu śląskiego to rozpatrywanie, jak zarysował się 
ów początek śmiałej nowożytnej myśli na niewielkim, ograniczonym 
terenie. Teren ten stanowi część polskiego terytorium narodowego. 
Jest jeszcze wówczas, jeśli chodzi o podstawowy zrąb ludności, 
o masy ludowe, krajem w zasadzie etnicznie polskim 5). Jest krajem

2) Por. Z i o m e k  J., Stanisława Łempickiego studia o polskim renesan
sie, (Myśl Filozof. 1953, nr 1, str. 315 nn.).

3) B u d z y k  K., O syntezę renesansu polskiego (Pamiętn. Liter. 1952, 
nr 1/2); t e nż e ,  Z dziejów renesansu w Polsce, Wrocław 1952; por. H e r b s t  
St., M a ł o w i s t M., W sprawie artykułu H. Budzyka o syntezę polskiego rene
sansu, (Kwart. Histor. 1953, nr 2).

4) Por. Sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej polskiemu Odrodzeniu 
w niniejszym zeszycie Sobótki.

5) Spośród prac powojennych por. zwłaszcza R o s p o n d  St., Polskość 
Śląska w świetle języka, (Oblicze Ziem odzyskanych II, Wrocław 1948); Ol s z e -  
w i c z B., Polskość Śląska w świetle dawnych źródeł geograficznych i karto
graficznych (tamże); E o m b o w s k i  A., Polacy podwrocławscy XVI—XIX w.,



związanym z Polską, mimo granicy politycznej, najżywszymi węzła
mi wymiany towarowej, wymiany surowca i półfabrykatu, wymiany 
człowieka pracującego, wreszcie w postaci migracji chłopskich czy 
rzemieślniczych; jest wreszcie obszarem, który w ramach ogólnej 
prawidłowości rozwoju krajów na wschód od Łaby, podziela specy
fikę rozwoju polskiego G).

Ale niezależnie od tego wszystkiego ma Śląsk i własną swoją 
specyfikę. Ze względu na nią właśnie badanie tego okresu w dzie
jach Śląska ma aspekty o wiele szersze, przerastające znaczenie do
ciekań lokalnych. Badania nad rozwojem renesansu na Śląsku pozwa
lają nam uchwycić łatwiej i wyraźniej niż w odniesieniu do innych 
ziem polskich, szereg elementów typowych, ważnych dla prawidło
wego metodologicznie zrozumienia problemu. Śląsk był wszak tą 
częścią Polski, gdzie gospodarka towarowo-pieniężna rozwinęła się 
najwcześniej, gdzie w procesie historycznym odbijały się najsilniej 
wszystkie jej skutki. Tu było najsilniejsze w Polsce mieszczaństwo, 
wśród którego w wielu miastach ludność polska stanowiła większy 
odsetek niż W niektórych miastach Regni Poloniae * 7).

Oczywiście, że dla badania procesu tak potężnego, jakim było 
odrodzenie, nie może być decydująca jedynie baza lokalna; że nad
budowa wyrosła na innych terenach przodujących gospodarczo prze
rzuca się na tereny o słabszym rozwoju i tam odgrywa rolę kataliza
tora, tam pracuje czynnie dla swojej bazy (choć odmienne warunki 
miejscowe wywołują często swoistą specyfikę procesu). Podkreśla to 
Engels pisząc „rozwijała się obecnie we wzajemnym powiązaniu ze 
sobą cała zachodnia i środkowa Europa z Polską włącznie, aczkolwiek 
jeszcze z dawien dawna przewodziły Włochy 8). W innym miejscu 
podkreśla, że „nie było prawie ani jednego wśród wybitnych ludzi 
tego czasu, który by nie odbył dalekich podróży, który by nie mówił 
czterema lub pięcioma językami" 9). Pod tym względem Śląsk et
nicznie polski, kulturalnie powiązany z Krakowem, państwowo

(Sobótka 1948); M a y e n o w a  M. R., Walka o język w literaturze staropol
skiej, Warszawa 1953.

® ) M a l e c z y ń s k i  K., Znaczenie ziemi śląskiej dla kształtowania się 
społeczno-gospodarczych stosunków w Polsce okresu Odrodzenia, (Referat na 
sesji naukowej poświęconej polskiemu Odrodzeniu, tekst powielany). Z prac 
dawniejszych por. zwłaszcza K o c z y  L., Związki handlowe Wrocławia z Pol
ską do końca XVT w., Katowice 1937.

7) Por. G i e r o w s k i  J., Mieszczaństwo polskie na Śląsku i jego walka 
o język i kulturę polską w XVI—XVII w., (Szkice Śląskie, Warszawa 1953).

8) E n g e l s  F., Dialektyka przyrody, str. 190.
") Tamże, str. 8—9.



z Pragą, a poprzez panowanie luksemburskie z szeregiem miast nie
mieckich, mający otwarte drogi na Węgry i na Bałkan, handlowo 
powiązany z Flandrią i z Włochami północnymi i greckim pobrze- 
żem czarnomorskim, był zakątkiem szczególnie silnych kontaktów 
międzynarodowych.

I wreszcie jeszcze jeden aspekt renesansu śląskiego: okres rene
sansu to okres bujnego rozwoju dążeń i świadomości poszczególnych 
narodowości, stających już u progu przeobrażania się w naród; to 
okres z drugiej strony, kiedy rychło budzi się zacięta reakcja przeciw 
nowej nadbudowie i ogniskuje się w obozie kontrreformacji i reakcji 
katolickiej, która stara się zawłaszczać na swoją korzyść wiele ele
mentów nadbudowy ukształtowanych przez nowe siły. Śląsk pozo
stający w politycznej niewoli habsburskiej, a więc wyraźnie reakcyj
nych sił niemieckich, a równocześnie teren szczególnej ruchliwości 
polskich sił plebejskich, sprzymierzonych jakże często z postępowymi 
siłami niemieckimi, jakże to ciekawy metodologicznie teren badania 
przez specyficzne powiązanie i pokrzyżowanie zagadnień klasowych 
i narodowościowych. Szereg typowych sprzeczności epoki, gdzie in
dziej ledwie zarysowanych w dziejach okresu renesansu, na Śląsku 
występuje przed oczyma badacza szczególnie jaskrawo jak w pro
bówce doświadczalnej. Z drugiej strony w odniesieniu do dziejów sa
mego Śląska wiele powikłanych problemów śląskiej walki o społeczne 
i narodowe wyzwolenie w okresach późniejszych, wiele zagadnień 
związanych z problemem, jak przebiegał na ziemi śląskiej we wszyst
kich swych wzniesieniach i regresjach długi proces przerastania 
polskiej narodowości w naród, ma swoje najgłębsze korzenie już 
właśnie w XIV—XVI w. Bez dokładnej znajomośći tego etapu 
w dziejach Śląska niepodobna prawidłowo rozumieć i okresów póź
niejszych.

Mimo to jednak nowe, na słusznej podstawie metodologicznej 
oparte badania nad okresem renesansu w dziejach Śląska są dopiero 
w zaczątkach. Artykuł niniejszy nie rości sobie pretensji ani do peł
nej charakterystyki całego, bardzo obfitego faktograficznie, choć 
jednostronnego dorobku polskiej i niemieckiej historiografii 
burżuazyjnej, ani do wysunięcia wszystkich problemów badawczych, 
które z czasem będą wymagały rozstrzygnięcia. Pragnie jedynie za
sygnalizować i poddać pod dyskusję niektóre trudności i problemy, 
które już zarysowały się w pracach na tym odcinku.

Jakie zjawiska w zakresie bazy stanowiły podstawę nowych dą
żeń umysłowych, nowej ideologii, nowych elementów w kulturze na 
obchodzącym nas terenie? W skali europejskiej zaistniały w tym



okresie niewątpliwie warunki dla kształtowania się układu kapita
listycznego i zarysował się kryzys ustroju feudalnego. Dla niektórych 
krajów zarysował się on już w XIV w. i trwał przy bogatej specyfice 
lokalnej, przy szeregu regresji i załamywaniu się starych terenów 
przodujących i pojawieniu się nowych przez szereg stuleci.

„W oparciu o mieszczan władza królewska — pisze Engels — 
złamała potęgę szlachty feudalnej tworząc wielkie, głównie na naro
dowościach wsparte monarchie, w których osiągały swój rozwój 
nowożytne narody europejskie i nowoczesne społeczeństwa burżua- 
zyjne. Mieszczanie i szlachta wodzili się jeszcze za łby, gdy niemiecka 
wojna chłopska stała się proroczą zapowiedzią przyszłych walk kla
sowych, wprowadzając na scenę nie tylko zrewoltowane chłopstwo, 
co wówczas nie było już nowością, ale w ślad za nim i poprzed
ników dzisiejszego proletariatu, z czerwonym sztandarem w ręku 
i hasłem wspólnoty dóbr na ustach" 10 *). Chcąc z powyższej, często 
w dyskusjach „renesansowych" cytowanej charakterystyki wyciągać 
wnioski dla naszego terenu, winniśmy równocześnie uprzytomnić 
sobie jako komentarz charakterystykę rozwoju gospodarczego Europy 
środkowej XVI w., jaką dal tenże Engels w „Wojnie chłopskiej". 
„Miasta górnoniemieckie, zwłaszcza Augsburg i Norymberga były 
ośrodkami znacznego jak na owe czasy bogactwa i zbytku. Produkcja 
surowców wzrosła również bardzo znacznie. ...Rozkwit miast wyrwał 
też rolnictwo z najbardziej prymitywnego stanu średniowiecznego. 
Nie tylko wzięto pod uprawę rozległe obszary, lecz zaczęto hodować 
zioła farbiarskie i inne importowane rośliny, ... Pomimo to ... żadne 
miasto nie doprowadziło do tego, by stać się przymysłowym i han
dlowym ośrodkiem całego kraju... Z dala od rzek i dróg handlowych 
leżała pewna ilość mniejszych miast, które, nie uczestnicząc w wiel
kich obrotach, spokojnie wegetowały dalej na poziomie warunków 
życia późnego średniowiecza. ... Spośród ludności wiejskiej jedynie 
szlachta stykała się z szerszymi kołami i nowymi potrzebami; masa 
chłopska nie sięgała nigdy poza granice najbliższych stosunków 
lokalnych i związanego z tym horyzontu lokalnego" n ).

Charakterystyka ta skreślona przez Engelsa dla Niemiec może 
być odniesiona i do Polski12). Między obu ustępami prac Engelsa nie 
ma przy tym najmniejszej sprzeczności. Musimy tylko pamiętać

in) Tamże, str. 7.
H) E n g e l s  Fr., Wojna chłopska w Niemczech, Warszawa 1950, str. 29.
12) Por. M a l e c z y ń s k a  E., Ze studiów nad hasłami narodowościowymi 

w źródłach doby husyckiej, (Przegl. Histor. XLIII).



0 nierównomierności rozwoju poszczególnych krajów i o tym, że we 
wszystkich krajach od okresu renesansu począwszy „burżuazyjne" 
społeczeństwa dopiero osiągały stopniowo swój rozwój, a wojna 
chłopska była jedynie „proroczą zapowiedzią'4 przyszłych walk kla
sowych.

W literaturze niemieckiej burżuazyjnej istniała w odniesieniu do 
dziejów Śląska zbyt pochopna modernizacja procesu dziejowego, upa
trująca w każdej akumulacji kapitału handlowego objawy już rzeko
mo istniejącego i rozwijającego się kapitalizmu. Wyrazem takiego 
stanowiska była i między innymi w niektórych rozdziałach, wydana 
bezpośrednio przed wojną, zbiorowa historia Śląska pod redakcją 
Aubina 13), oraz cały szereg prac w stosunku do szczególnie charak
terystycznego zagadnienia przedsiębiorstw fuggerowskich 14).

Praca J. Stalina o ekonomicznych problemach socjalizmu wy
ostrzyła naszą uwagę na to, że najbujniejszy nawet rozkwit gospo
darki towarowo-pieniężnej nie musi prowadzić do kapitalizmu. „Nie 
wolno utożsamiać, pisze Stalin, produkcji towarowej z produkcją ka
pitalistyczną... produkcja towarowa istniała w ustroju niewolniczym
1 obsługiwała go, jednakowoż nie doprowadziła do kapitalizmu. Ist
niała w ustroju feudalnym i obsługiwała go, a mimo że przygotowy
wała warunki dla produkcji kapitalistycznej, jednakże nie doprowa
dziła do kapitalizmu" 15). Marks w „Kapitale" podkreśla też bardzo 
silnie, że jeszcze w ramach ustroju feudalnego z przejściem do renty

13) Geschichte Schlesiens*, hrb. v. d. Histor. Kommission f. Schlesien unter 
Leitung v. H. Aubin, Wrocław 1938.

,4) Por. m. i. D o b e l  F., D. Fugger Bergbau u. Handel ip Ungarn, (Ztschr. 
d. histor. Ver. f. Schwaben), Neuburg 1879; E h r e n b e r g  R., D. Zeitalter 
d. Fugger, Jena 1911; J a s e n  M., D. Anfange d. Fugger, Leipzig 1917. Ostrej 
krytyce charakter kapitalistyczny przedsiębiorstw fuggerowskich poddała N i e- 
k r a s o w a  E., Charaktier kapitaliczeskoj diejatielnosti augsburskogo torgo- 
wogo doma Fuggerow, (K. Marks i problemy istorii dokapitalisticzeskoj for
macji), Moskwa-Leningrad 1934.

15) S t a l i n  J., Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSSR, (Nowe Drogi 
1952, nr 10, str. 12); spośród bogatej literatury przedmiotu por. Gl e z e r -  
m a n G., Zakon objazatielnogo sootwietstwa proizwodstwiennych otnoszenii 
charaktieru proizwoditielnych sił, (Komunist 1993, nr 2). Tieoreticzeskije kon
ferencji pro problemie feodalno sobstwienno&ti, (Woprosy Istorii 1953, nr 4, 
str. 134 nn.); A r n o l d  St., Praca Józefa Stalina Ekonomiczne problemy socja
lizmu w ZSSR a niektóre zagadnienia historii Polski, (Kwart. Histor. 1953, nr 1); 
G r a u s Fr., K vyznamu Stalinovych stati „Ekonomicke problemy socialismu 
v SSSR“, (Ćeskoslovensky Cas. Histor. 1953, nrl); C z e r e p n i n Ł .  W., Osnow- 
nyje etapy razwitia feodalnoj sobstwiennosti na Rusi (do XVII wieka), (Wo
prosy Istorii 1953, nr 4, str. 38 nn.).



pieniężnej dokonują się bardzo daleko idące przeobrażenia całego 
życia 16).

Jest rzeczą jasną, że nie może być mowy w XV ani XVI w. na 
Śląsku, podobnie jak i na innych obszarach ziem polskich, o istnieniu 
uformowanego kapitalizmu. Czy jednak możemy mówić o kształto
waniu się układu kapitalistycznego, a choćby o początkach kształto
wania się takiego układu?

W badaniach nad stosunkami społeczno-gospodarczymi Śląska, 
podobnie zresztą jak i reszty ziem Polski, wychwytujemy niekiedy 
pewne jakościowo niewątpliwie ciekawe zjawiska i w oparciu o nie
wielką ilość jednostkowych faktów wyciągamy i dziś jeszcze zbyt 
pośpieszne wnioski. Tylko pełne ilościowe uchwycenie zjawisk, 
uchwycenie ilościowego stosunku starych i nowych form organizacji 
produkcji na wsi i w mieście, pozwoliłoby na bezbłędną naukową oce
nę. Od tego jesteśmy jednak jeszcze dalecy. Oddziela nas od owego 
ilościowego ujęcia zjawisk nie tylko zbyt mała ilość prac, wyczerpu
jących materiał bodaj dla określonego, szczupłego terytorium. Od
dziela nas i sam charakter źródeł, których fragmentaryczność być 
może nigdy nie pozwoli na ujęcie tej epoki bodaj zbliżone do staty
stycznego. W tej sytuacji badacz winien być jednak specjalnie ostroż
ny w ocenie faktów i zwracać baczną uwagę na te zjawiska, które 
można uznać za ogólne wskaźniki stopnia rozwoju gospodarczego 
i społecznego kraju.

Wiele uwagi w rozpoczynających się nowych badaniach nad 
wsią śląską okresu renesansu poświęcamy zagadnieniu folwarku to
warowego i jego organizacji.

Folwark towarowy jest na Śląsku niewątpliwie wcześniejszy niż 
w innych ziemiach polskich 17); zdawna już zwróciły uwagę badaczy 
fakty najmu w rolnictwie śląskim i pojawianie się robotników se- 
nowych z Polski18). Faktów tych nie można jednak przeceniać w kie
runku hipotezy o zaczątkach kapitalistycznej przebudowy rolnictwa. 
Musimy pamiętać, że już przemianie renty naturalnej w pieniężną 
nie tylko towarzyszy, ale wręcz antycypuje ją wytwarzanie się war
stwy pozbawionych własności i najmujących się za pieniądze wyrob

19) M a r x K., Kapitał, Berlin 1949, III. str. 848—9.
17) R u t k o w s k i  J., Rys historyczny wsi na Śląsku, Warszawa 1947; 

M a l e c z y ń s k i  K., Z przeszłości Jeleniej Góry, (Sobótka 1948); t e nż e ,  Rola 
mas ludowych w dziejach Śląska w epoce feudalnej, (referat na konferencji 
naukowej poświęconej dziejom Śląska, Wrocław 195'3, tekst powielany).

18) S c h u l t e  L., D. polnischen Erntearbeiter in Schlesien, (Kleine Schrif- 
ten, Wrocław 1918).



ników dziennych19); że nadto ów robotnik sezonowy nie zawsze 
oznacza człowieka, który trwale wyłamał się z więzów ustroju feu
dalnego.

Wskaźnikami mogą tu raczej być inne zjawiska. Istotą ustroju 
feudalnego jest jak wiadomo feudalna własność ziemi 20). Aby móc 
mówić o istotnym kryzysie feudalnych stosunków na wsi, a co za 
tym idzie o poważnym kryzysie stosunków feudalnych w ogóle, win
niśmy przede wszystkim postawić pytanie w kierunku trwania lub 
zaniku feudalnej własności ziemi, w kierunku wytwarzania lub nie 
wytwarzania się w stosunku do niej pełnej burżuazyjnej własności 
ze strony masy bezpośrednich wytwórców lub przynajmniej tendencji 
w tym kierunku. Zapominanie przy jakimkolwiek problemie badaw
czym renesansu na naszych ziemiach, jak stoi ta sprawa, stanowi 
zawsze poważne niebezpieczeństwo przeceniania innych występują
cych objawów. Otóż jeśli źródła śląskie wskazują nam tu i ówdzie 
fakty wytwarzania się pełnej własności chłopskiej na ziemię (wykupy 
od świadczeń feudalnych przy równoczesnym zatrzymaniu łanów 
lub nawet dokupywaniu ziemi), są to jednak wypadki sporadyczne 
i wymagające nieraz dalszej analizy, nie każdy bowiem fakt zakupu 
ziemi przez chłopa możemy tu oczywiście podciągać. Można też wąt
pić, czy dalsze badania mnożąc oczywiście owe ciekawe jakościowo 
wypadki, jako świadectwo zaistnienia tendencji do przekształcania 
się stosunków, zmienią zasadniczy pogląd na ilościowy stosunek zie
mi będącej w pełnym posiadaniu bezpośrednich wytwórców, do 
ziemi będącej w posiadaniu feudalnym i obarczonej rentą feudalną 
w takiej czy innej formie.

Jako drugi wskaźnik wyłania się stosunek renty pieniężnej do 
renty naturalnej na Śląsku w omawianym okresie 21). Z jednej strony 
bowiem renta pieniężna przy jej umasowieniu się, przy jej decydują
cym zwyciężaniu, prowadzi prostą drogą do wczesno-kapitalistycznej 
dzierżawy; z drugiej strony duża rola renty naturalnej w gospodarce 
danego terenu świadczy niewątpliwie o niedostatecznym jeszcze uto- 
warowieniu gospodarki, o niedostatecznym jeszcze rozwoju sił wy
twórczych, aby mogły rozsadzić feudalne stosunki produkcji, o możli
wości ich dalszego rozwoju jeszcze w ramach feudalnych stosunków 
produkcyjnych. Otóż o ile dotychczasowa analiza materiału pozwala 
na wysnuwanie wniosków, Śląsk pod względem upowszechnienia

19) M a r x K., D. Kapitał III, str. 850.
20) S t a l i n  J., Ekonomiczne problemy socjalismu w ZSSR, str. 29.
21) P o r s z n i e w B. F., K woprosu ob osnownom ekonomiczeskom zakonie 

leodalizma, (Woprosy Istorii 1953, nr 6, str. 52 nn.).



renty pieniężnej przoduje wprawdzie w porównaniu z innymi zie
miami polskimi, ale podobnie jak na tych ziemiach, zwycięstwo jej 
nie jest jeszcze całkowite, a rola renty naturalnej zwłaszcza w niektó
rych okolicach zawsze jeszcze poważna.

Wskaźnik ten wydaje się być bardzo ważnym. Utrzymująca się 
w całej pełni feudalna własność ziemi i niepełne wkroczenie w okres 
renty pieniężnej mają w swoim pośrednim wyniku, cokolwiek byśmy 
powiedzieli niżej o pozycji politycznej miast — nienaruszoną w za
sadzie przewagę polityczną klasy feudałów w kraju. „Bezpośredni 
stosunek właścicieli środków produkcji — pisze Marks — do bezpo
średnich producentów zawiera w sobie ukryte podłoże całej struktury 
społecznej, a więc też politycznej formy stosunków zwierzchności 
i zawisłości" 22). Właśnie ta przewaga polityczna warunkowana okre
ślonym, nie zbyt zaawansowanym jeszcze mimo wszystko rozwojem 
sił wytwórczych, umożliwia klasie feudałów użycie typowego dla 
formacji feudalnej nacisku pozaekonomicznego, ustawodawstwa, dla 
działania w kierunku regresu ku rencie odrobkowej w momencie, 
kiedy ten regres będzie dla feudałów pożądanym. Całe tak ważne 
dla Śląska i Polski zagadnienie regresu nie może być słusznie zrozu
miane bez zdania sobie sprawy z stopnia rozwoju gospodarczego1 
w momencie, w którym się regres zaczyna. Przecenianie tego stopnia 
rozwoju czyniłoby regres nieprawdopodobnym, jeśli nie wręcz nie
możliwym. Tymczasem regres ten jest faktem. W stosunku do^Rzeczy
pospolitej zwrócono słusznie uwagę na sformułowanie Marksa, pod
kreślając wpływ, jaki na kraje o słabym stosunkowo rozwoju sił 
produkcyjnych wywiera wejście w orbitę rynku światowego, w zasięg 
działania narodów handlowych. Renta feudalna wbrew swej naturze 
poczyna wtedy pożerać nawet i tę cząstkę produktu dodatkowego, 
która „normalnie" w ustroju feudalnym pozostaje do dyspozycji bez
pośredniego wytwórcy i stanowi zasadniczy bodziec postępowych 
przemian 23). Eksport polskiego zboża na rynki zachodnie miał nie
wątpliwie taki właśnie skutek dla ukształtowania się u nas stosunków 
wiejskich w XVII stuleciu. Początki regresu do folwarku pańszczyź
nianego pojawiają się jak wiadomo już w XVI w. Całkowite wycień
czenie wsi i całkowity upadek gospodarczy kraju następowały powoli 
przy występowaniu szeregu innych hamujących bądź przyśpieszają
cych go przyczyn.

Na Śląsku regres jest późniejszy i słabszy; występuje jednak 
zupełnie wyraźnie i to w ścisłym, choć pośrednim, związku z życiem

22) M a r x K.,D. Kapitał III. str. 842.
23) Tamże, str. 847.



gospodarczym reszty ziem polskich. Eksport zbożowy Śląska na rynki 
zagraniczne był utrudniony. Granica polityczna dzieliła Śląsk nie- 
tylko od Gdańska ale od Szczecina. Ale rosnący i to szybciej niż 
w Polsce rynek wewnętrzny śląski, rosnące potrzeby miast nie zaspa
kajały się miejscową produkcją rolną, żyły na przełomie XV i XVI w. 
zbożem polskim. W miarę odwracania się polskiego zboża od Śląska 
i eksportu jego na zachód, występują coraz wyraźniej braki zbożowe, 
drożyzna ziarna i chleba, słowem lokalna koniunktura dla produkcji, 
wywołana pośrednio eksportem polskim 24). Skutki są takie same jak 
na innych ziemiach polskich choć nieco opóźnione: wzmagający się 
nacisk pozaekonomiczny szlachty na chłopa i regres do folwarku pań
szczyźnianego 25).

Regres ten to oczywiście i na Śląsku podstawa ekonomiczna, 
z której wyrasta reakcja w ideologii i kulturze, wyrasta kontrrefor
macja i ponowne krępowanie swobodnego rozwoju myśli ludzkiej, 
choć nieraz w osłonkach klasycy żujących czy italianizujących form. 
Ale stopień rozwoju sił wytwórczych przed regresem u początku 
okresu renesansu, ten sam jeszcze nie dojrzały do nieodwracalnych 
zmian stopień, który umożliwił regres, ma i swoją odwrotną stronę 
medalu. Właśnie dlatego, że ustrój feudalny nie wyczerpał jeszcze 
wszystkich swoich możliwości, że w ramach jego jest jeszcze możliwy 
postęp, obserwujemy zjawisko względnej postępowości ideologii części 
szlachty i włączanie się jej choć w sposób klasowo ograniczony 
w wielki renesansowy przewrót myślowy. A będzie to nie tylko 
„nowa" szlachta, często pochodzenia miejskiego, czy związana z pro
dukcją miejską, ale i stara, której dostatki opierają się jeszcze całko
wicie na feudalnych stosunkach produkcyjnych, ale która w ramach 
tych stosunków ma jeszcze niejedno do zreformowania zwłaszcza po

24 M a l e c z y ń s k i  K., Znaczenie ziemi śląskiej (tekst powielany).
25) Por. A r n o l d  St., Podłoże gospodarczo-społeczne polskiego Odrodzenia, 

Warszawa 1953; bieżące dyskusje czeskie nad periodyzacją dziejów Czech (przy 
czym historycy czescy biorą pod uwagę w pewnym stopniu i rozwój Śląska, 
stanowiącego wówczas część korony czeskiej) skłonne są początek regresu ku 
folwarkowi pańszczyźnianemu datować od połowy XVI w.: por. C e r n y  B„ 
Zprava z konference o periodisaci ćeskoslvenskych dejin, (ćeskoslv'ensky 
Cas. Histor. 1953, nr 2); G r a u s  Fr., Pokus o periodisaci ćeskych dejin w ob- 
dobi feudalismu, (tamże); H o l o t i k L . ,  K periodisaci slovenskych dejin w ob- 
dobi feudalismu a kapitalismu, (Histor. Ćas. Slov. Akad. 1953, nr 1). Na rozwój 
produkcji tkackiej na Śląsku w ramach wielkiej własności i w oparciu o rentę 
odrobkową od końca XVI w. zwracają uwagę Z i m m e r m a n n ,  Aus Blute 
und Verfall d. Leinegewerbes in Schlesien, Wrocław 1885; R u s i ń s k i  Wł., 
Tkactwo lniane na Śląsku do r. 1850, (Przegl. Zachodni 1949).



linii walki z feudałami duchownymi. Na Śląsku ma to dodatkowy 
wydźwięk; całkowite przejście na stronę reakcji oznacza tu dla 
szlachty przejście na stronę habsburską, na stronę pełnej solidarności 
z władzą polityczną feudałów niemieckich w kraju, oznacza postę
pujące poczucie tracenia więzi z krajem, stopniową zatratę poczucia 
odrębności narodowej, germanizację. Otóż choć proces ten wśród 
feudałów śląskich w okresie renesansu jest znacznie posunięty na
przód, ostatecznie utrwala się dopiero z regresem. Wcześniej mamy 
jeszcze postępową myśl na szeregu dworów piastowskich, dość wy
mienić książąt opolskich, czy brzesko-legnickich, mamy jeszcze język 
polski i książkę polską na dworach, czy zamkach rycerskich ślą
skich26) mamy nawet niekiedy, choć tu najrzadziej, próby obrony 
polskiego stanu posiadania na Śląsku ze strony niektórych katolic
kich feudałów duchownych. Wszystko to osłabi pierwsza zapowiedź 
frontalnego ataku na ustrój feudalny, jakim był ruch husycki, osłabi 
ponownie druga zapowiedź tego ataku, jaką była reformacja i wojna 
chłopska w Niemczech, ale w ramach złożoności działania różnych 
czynników szczegółowych w poszczególnych wypadkach resztki tego 
względnie postępowego nurtu wśród feudałów śląskich mieć będą 
swoje echa jeszcze długo i zasługują na naszą rejestrację, czy repre
zentuje je niefortunny kandydat do korony polskiej po Jagiellonach 
Henryk XI, w którym wedle jego własnego wyrażenia ,,krew polska 
jeszcze niekiedy gra“ i który sobie nie pozwoli narzucić zakazu jeż
dżenia do Polski 27), czy już w XVII w. Łubieński, jeden z ostatnich 
szlacheckich obrońców praw Polski do Śląska, szczery, jak się zdaje, 
mimo że obronę tę prowadzi w ramach kombinacji politycznej, po
zbawionej jakichkolwiek realnych widoków powodzenia 28).

Czy wszystkie powyższe zastrzeżenia w kierunku ostrożnego trak
towania przemian na wsi śląskiej w okresie renesansu oznaczają, że 
przemiany te nie dawały podstaw do poważnego zaostrzenia walki 
klasowej na wsi? Bynajmniej, a może nawet wręcz odwrotnie. Właś
nie cząstkowość przemian stwarzała podłoże dla tym silniejszego 
ferm entu29). Czynnikiem wysoce zaostrzającym sytuację była przy

26) N e h r i n g  Wł., Listy polskie śląskie XVI w., (Pamiętn. Liter. 1902).
2‘) M a l e c z y ń s k i  K., Polityczna więź Śląska z Polską (Oblicze ziem 

odzyskanych II, Wrocław 1948, str. 102).
28) Cz a p l i ń s k i  Wł., Szlachta, możnowładztwo i oficjalna polityka pol

ska wobec Śląska pod koniec XVI i w pierwszej połowie XVII w., (Szkice Ślą
skie, Warszawa 1953, str. 271 n.).

2a) Por. M a ł o w i s t M., Zagadnienie kryzysu feudalizmu w XIV i XV w. 
w świetle najnowszych badań, (Kwart. Histor. 1953, nr 1).



tym duża nierównomierność rozwoju. Nie tylko w różnych częściach 
Śląska, ale w tych samych okolicach w dobrach poszczególnych feu- 
dałów duchownych lub świeckich, w dobrach tych samych feudałów 
w różnych wsiach, a nawet w jednej i tej samej wsi położenie chłop
stwa różniło się bardzo i oscylowało między położeniem częściowo 
wykupionego z ciężarów i zależności bogacza, a położeniem obciążo
nego najmem przymusowym a nieraz i pańszczyzną zagrodnika czy 
komornika. Zróżnicowanie gospodarcze i proletaryzacja części lud
ności wiejskiej, płynąca z wciągnięcia wsi w kontakt z rynkiem, 
spotykały się z naciskiem pozaekonomicznym pana feudalnego i jego 
tendencjami w kierunku regresu; wszystko razem w wielu wypad
kach stwarzało sytuację, w której wystarczała iskra, aby wzniecić 
lokalny bodaj pożar, który choć nie był jeszcze w stanie zniszczyć 
gmachu feudalnego ustroju, groził mu przecież ustawicznie. W dzie
jach rozwoju postępowego nurtu kultury śląskiej w dobie renesansu 
będzie to bardzo ważny czynnik.

Rzućmy z kolei okiem na miasto śląskie, na rozwój produkcji 
rzemieślniczych w drobne kapitalistyczne przedsiębiorstwa podkre
ślając, że ta właśnie droga przeobrażania się wytwórcy w kapitalistę 
jest istotnie rewolucjonizująca 30). Podkreśla przy tym nie tylko rolę 
rozrastania się warsztatów cechowych, ale i rzemiosła pozacechowego. 
Badania nad stosunkami ogólnopolskimi zdają się zgodnie z tym 
przypisywać główną rolę w postępowym rozwoju miast polskich 
rzemieślniczemu pospólstwu31). Jak ta sprawa przedstawia się na 
terenie śląskim? To, co w najlepszym razie znamy dotąd na temat 
tworzenia się zaczątków kapitalistycznej organizacji wytwórczości 
miejskiej, to znów, jak i w zakresie stosunków mićjskich, zaledwie 
zarejestrowanie poszczególnych wzmianek źródłowych, pozwalających 
wszcząć dyskusję co do jakościowego charakteru zaobserwowanych 
faktów. Ale musimy pamiętać, że ograniczone i przejściowe tendencje 
do posługiwania się w rzemiośle pracą najemną występują bardzo 
wcześnie, aby wielokrotnie zanikać, że to samo można powiedzieć 
o tendencjach do rozwijania się nakładu.

I tu podobnie jak na wsi dopiero ilościowe określenie zjawisk, 
oparte na monografiach rzemiosła poszczególnych miejscowości, czy 
gałęzi wytwórczości, może dać nam jasny obraz. Szerokie pojawianie

30) M a r x K., D. Kapitał III. str. 366.
31) Por. A r n o l d  St., Podstawy gospodarczo-społeczne odrodzenia pol

skiego; M a ł o w i s t  M., Rzemiosło polskie epoki odrodzenia, (referat na sesji 
naukowej poświęconej polskiemu odrodzeniu, tekst powielany); H e r b s t  St., 
Miasta i mieszczaństwo odrodzenia polskiego, (tamże).



się wyrobów rzemiosła śląskiego na rynku polskim, fakty takie jak 
np. że pachołkowie starostwa są częściowo płatni suknem sprowadza
nym z Lwówka, a tkacze z Kożuchowa zakupują surowiec i sprze
dają towary na rynku poznańskim, są niewątpliwie wskaźnikami, 
świadczącymi o rozroście warsztatów śląskich. Z drugiej strony lo
kalny rynek śląski z jego nie w pełni utowarowioną gospodarką 
chłopską każe nam i tu być ostrożnym w hipotetycznym szacowaniu 
ilościowej strony zjawisk.

Rozwój górnictwa dostarcza nam nieco więcej faktów świad
czących o wykształcaniu się kapitalistycznych form organizacji 
pracy32). Ale górnictwo przez swoją specyfikę, przez uzależnienie 
prawa wydobycia od zgody wielkiej własności, nie może nigdy cał
kowicie wyzwolić się z więzów feudalnych.

Z drugiej strony górnictwo jest tą dziedziną wytwórczości, roz
wojem której interesuje się i poszerza ją nie tylko drobny wytwórca, 
gwarek, ale którą szczególnie silnie interesuje się na Śląsku w pew
nym okresie kapitał kupiecki.

Jak wielką byśmy przypisali rolę rozwojowi rzemiosła, badając 
bazę gospodarczo-społeczną renesansu, nie możemy rzecz jasna pomi
nąć roli kapitału kupieckiego: handlowego i lichwiarskiego. Marks 
w Kapitale wskazuje na różnoraką rolę, jaką kapitał ten może odegrać 
w rozwoju społecznym. W warunkach, które nie dają możliwości 
rozwoju kapitalistycznych form produkcji, może on, nie mając cał
kiem tendencji do przechodzenia w kapitał przemysłowy, odegrać 
rolę pewnego bodźca rozwojowego 33). Rozwój handlu i kapitału han
dlowego w starożytności, rozwój handlu tranzytowego w Europie 
w dobie głęboko feudalnej, choć nie miały nic wspólnego z rozwojem 
kapitalizmu, z wytwarzaniem się ogólnonarodowych rynków, z po

32) Z prac dawniejszych por. m. i. F i n k  E., Die Bergwerkuntemehmun- 
gen der Fugger in Schlesien, (Ztschr. f. Gesch. Schles. XXVIII); W u t k e  H., 
Die Bergunternehmungen Herzog Georg II v. Brieg, (Silesiaca, Festschr. 
f. C. Griinhagen), Wrocław 1898; P t a ś n i k  J., Turzonowie w Polsce i ich sto
sunki z Fuggerami, (Prze^wodn. Naukowy i Liter. 1905); t e n ż e ,  Przedsiębior
stwa krakowian i ich stosunki z Fuggerami, Kraków 1902. Z nowszych prac 
istnienie zaczątków układu kapitalistycznego na pokrewnym górniczym szesna- 
stowiecznym rejonom Śląska terenie Słowacji przyznaje R a t k o s  w pracy: 
Prispevek k dejinam banskeho prava a bannictva na Slovensku, Bratislava 
1951; por. rec. P e s a k  V„ (Ceskoslov. Ćas. Histor. 1953, nr 2); ostrożniej 
stawia sprawę Z i e n t a r a  B., Ze studiów nad historią techniki polskiego hut
nictwa żelaznego, (Przegl. Histor. 1952, nr 2) i w recenzji z pracy Ratkosa 
(tamże XLIII, nr 3—4).

33) M a r x K., D. Kapitał III. str. 366, 368.



wstawaniem narodów burżuazyjnych, posuwały jednak na pewnym 
etapie rozwój gospodarczy kraju. W tym razie i kupiecki patryc jat 
miejski, będąc jeszcze głęboko średniowiecznym feudalnym stanem, 
nie mając jeszcze nic wspólnego z burżuazją, mógł odgrywać rolę 
względnie postępową 34).

Na zachodzie Europy w dobie odkryć geograficznych i zdobyczy 
kolonialnych kapitał handlowy spełnia niejednokrotnie rolę kataliza
tora procesu kształtowania się kapitalizmu, wchodząc na krwawą 
i drapieżną drogę akumulacji pierwotnej35). Poród nowych form 
okupiony ekspropriacją i krwawą krzywdą mas jest nie mniej ich 
porodem. Ale w innych krajach i w innych warunkach może tenże 
kapitał kupiecki odgrywać rolę hamulca rozwoju 36). Wystąpi to mia
nowicie tam, gdzie poczynają się zarysowywać zalążki układu kapi
talistycznego na drodze rozwoju drobnych warsztatów rzemieślni
czych, a równocześnie bezpośredni interes kapitału kupieckiego, uka
zując mu nadal łatwe zyski w eksporcie, w imporcie czy tranzycie, 
nakazuje mu te zalążki zwalczać 37). W tym ostatnim wypadku pa- 
trycjat staje na pozycjach wybitnie reakcyjnych 38), jako antagonista 
nowego, mającego z czasem przerosnąć w burżuazję mieszczaństwa, 
jako sprzymierzeniec obrońców chwiejącego się ustroju feudalnego.

Akumulacja bogactwa w ręku kupieckiego patrycjatu miast 
śląskich była niewątpliwie duża, był przy tym ten patrycjat, zwłasz
cza najsilniejszy gospodarczo patrycjat wielkich miast, językowo 
przeważnie niemiecki, w przeciwieństwie do pospólstwa językowo 
mieszanego z przewagą polskiego w szeregu miast i to w ogromnej 
większości polskiej biedoty miejskiej. Rola opartego o kapitał ku
piecki patrycjatu wielkich miast śląskich zmienia się charaktery
stycznie w ciągu okresu od schyłku XIII do początków czy połowy 
XIV w. U schyłku XIII stulecia patrycjat ten niezależnie od jego 
niemieckiej narodowości daje poparcie Henrykowi Probusowi w jego 
walce z feudałami duchownymi39); daje to poparcie polskiemu księ
ciu w ramach swoich zainteresowań przywilejami z prawem składu 
na czele; co więcej w ramach swoich handlowych interesów, o ile 
wiążą się one z Polską, lub drogą przez Polskę na wschód, niemiecki

34) Tamże, str. 35.
35) Tamże, str. 368.
36) Tamże, str. 364.
3:) Tamże, str. 361.
38) E n g e l s  F., Wojna chłopska, str. 47.
39) M a l e c z y ń s k a  E., Próby odbudowy państwowości polskiej w opar

ciu o Śląsk w XVIII w. (Szkice Śląskie), Warszawa 1953.



patryc jat Wrocławia interesuje się nawet problemem poszerzania 
dzierżaw Henryka, problemem odbudowy królestwa polskiego. 
Interesuje się zresztą na pewnym etapie i możliwością włączenia 
miasta do królestwa Łokietka40). Później Wrocław będzie popie
rał Luksemburgów w ich walce z biskupami wrocławskimi 
i zainteresuje się drogą Wenecja—Praga, podczas kiedy również 
niemiecki z języka patrycjat Krakowa popiera Kazimierza Wiel
kiego czy Jagiełłę; tego ostatniego nie tylko w walce z możno
władztwem o dziedziczenie tronu, ale i w walce z Zakonem nie
mieckim o drogę na Bałtyk czy w walce o drogę na Ruś 41). O cóż 
tu chodzi? Otóż napewno jeszcze nie o kształtowanie się ogólnonaro
dowego rynku, nie o kształtowanie się narodu burżuazyjnego, nie
0 rolę mieszczaństwa w tym procesie. To jest jeszcze głęboko średnio
wieczne miasto, dla którego rynek narodowy nie stał się jeszcze 
szkołą nacjonalizmu. Rola patrycjatu kupieckiego może tu być jeszcze 
niezależnie od jego narodowości pozytywna w polskim procesie dzie
jowym (tak w wypadku stosunku Wrocławia do Henryka Probusa 
czy Łokietka); ale może zależnie od konkretnych okoliczności stać się
1 negatywną (tak w wypadku późniejszego stosunku Wrocławia do 
Jana czy Karola Luksemburskiego).

Ale oto zaczyna wyrastać „nowe". Rośnie właśnie od owych war
sztatów rzemieślniczych, od ich zwiększającej się produkcji, od rosną
cych związków z rynkiem polskim. Pierwsze kiełki tych zmian są 
dostrzegalne już w XV w. Dla wielkiego patrycjatu na Śląsku rzeczą 
główną jest jednak tranzyt i droga na wschód a później, po jej zam
knięciu się ostatecznym, rabunkowa eksploatacja złóż metali Mało
polski i Śląska, w czym celuje spółka turzonowsko-fuggerowska. To 
też na początku XVI w. zarysowują się nam bardzo ostro dwa prze
ciwstawne sobie na pozór zjawiska: zażarta „wojna" handlowa patry
cjatu Wrocławia z oficjalną Polską, broniącą interesów „swego" pa
trycjatu handlowego i masowy przemyt towaru masowego użytku 
przez drobnego wytwórcę dla drobnego konsumenta.

Rozbieżność interesów gospodarczych zaostrza coraz bardziej 
antagonizm między kupieckim patrycjatem a rzemiosłem; coraz częś
ciej pojawia się na polu walki klasowej biedota miejska. Tak jest 
w czasie powstania husyckiego w Czechach czy w czasie wojny

4l)) M a l e c z y ń s k i  K.t Więź polityczna Śląska z Polską, str. 91.
41) M a ł o w i s t M., Zarys polskiego procesu dziejowego XIV—XVIII w., 

(Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich w Otwocku), War
szawa 1952', I, str. 372—3.



chłopskiej w Niemczech42). Masy ludowe polskie walczą wspólnie 
z masami niemieckimi, ale to nie zmienia faktu, że w wielu wypad
kach podział klasowy pokrywa się z podziałem narodowościowym. 
To wszystko definiuje rolę kupieckiego patrycjatu Wrocławia czy 
Świdnicy na etapie XV czy początków XVI w. Jego potencjalnie po
zytywna rola skończyła się. Staje w szeregu nabardziej reakcyjnych 
sił na Śląsku, w szeregu śmiertelnych wrogów husytyzmu w jednym 
szeregu z biskupem wrocławskim Konradem (zresztą do cna zniem
czonym Piastem), czy później w jednym szeregu z biskupem Janem 
Rotem, czy w jednym szeregu z zaciętymi wrogami lewego skrzydła 
reformacji. Równocześnie rosną wsie w posiadaniu patrycjatu i mno
żą się wypadki przechodzenia patrycjuszy w szeregi feudałów.

Podkreślona wyżej, utrzymująca się mimo stosunkowo większe
go niż w Polsce znaczenia politycznego miast, przewaga polityczna 
feudałów, wytyczała taką właśnie a nie inną drogę awansu społecz
nego jako dla mieszczaństwa najłatwiejszą.

Stąd, jak z jednej strony obserwować możemy uczestnictwo feu
dałów śląskich w postępowym nurcie kultury renesansowej, tak 
z drugiej nie każdy nurt kulturalny, dający się sprowadzić do jego 
„miejskiej" genezy musi koniecznie nosić znamiona postępu.

Czy są wyjątki? Oczywiście, że są. Są wypadki na Śląsku, choć 
nieliczne, że kapitał kupiecki interesuje się nieco produkcją przemy
słową. Są wypadki pozytywnej kulturalnie roli patrycjatu handlo
wego, nie mającego nawet tych tendencji. Być może nawet, że do 
tych wyjątków należy Jan Turzo w niektórych okresach swej dzia
łalności, „opulentissimi civis Cracoviensis filius", kiepski biskup, na 
którym kapituła nie może wymóc zakazu publicznej sprzedaży pism 
Husa, o wiele lepszy przedsiębiorca górniczy i świadomy propagator 
polskości na Śląsku. Postać jego wymaga zresztą badań. Wyjątki, 
gdziekolwiek je znajdziemy, nie zmienią jednak postawy patrycjatu 
jako warstwy, postawy w polskiej czy niemieckiej kulturze Śląska 
zasadniczo reakcyjnej, negatywnej.

Nosicielem postępowej kultury renesansowej, jej chorążym bę
dzie średnie mieszczaństwo Śląska, liczniejsze tu i silniejsze niż 
w reszcie Polski i etnicznie polskie. Do pozytywnej postawy średniego

42) K o w a l i k  A., Aus d. Friihzeit d. Breslauer Tuchmacherzunftes, Wro
cław 1938; G r i i n h a g e n  C., Zur Gesch. d. Breslauer Aufstandes v. J. 1418, 
(Ztschr. f. Gesch. Schles. XI); M a r k g r a f  H., Aus Breslaus unruhigen Zeiten, 
(tamże XV); Bericht d. Stadtschreibers Chr. Hertwigk ii. d. Aufstand d. gemei- 
nen Mannes im Jauer 1516, (tamże LXX); K e r n  H., Schlesische Unruhen 
1527/8, (Schles. Geschbll. 1909, nr 2).



mieszczaństwa niemieckiego i jego stosunku do Polski i Polaków 
wrócimy jeszcze niżej. Z tym to średnim mieszczaństwem sprzy
mierzy się nieraz z „czerwonym sztandarem w ręku“ biedota 
miejska.

Na rozdrożu między postępowym rozwojem stosunków wiejskich 
a regresem wieś nie skrępowana jeszcze całkowicie przepisami praw
nymi wyrzucała swą ludność licznie do miast. Miasto walczy nieraz 
przeciw przywiązaniu chłopa do ziemi, potrzebuje już nieraz bowiem 
rezerwowej siły roboczej, ale stojąc dopiero u progu nowej organi
zacji produkcji, krępowanej jeszcze całym aparatem feudalnych ogra
niczeń cechowych, nie wiele tylko tej ludności może wchłonąć na 
stałe. Badania nad liczebnością biedoty w miastach śląskich są do
piero w zaczątku. Ale wydaje się, że biedota była w niektórych, 
w  takim zwłaszcza Wrocławiu już na przełomie XIV i XV w. bardzo 
liczna; czasem sprzymierzona z pospólstwem miejskim a czasem z nim 
skłócona, zawsze stanowiła poważny element zapalny gorącego uczest
nika poruszeń wsi, z którą wiązały ją nieraz jakże żywe jeszcze bez
pośrednie nici 43).

Już niemiecka literatura burżuazyjna, zwłaszcza starsza, wska
zywała na liczne poruszenia na Śląsku w dobie wojny chłopskiej 
w Niemczech. Nowe badania polskie wskazują coraz dobitniej na wy
sokie wzniesienie fali walki klasowej, jakie wówczas miało miejsce 
i to w ścisłym związku z resztą ziem polskich. Badana te są dopiero 
w zaczątku i mogą przynieść jeszcze rewelacyjne niespodzianki. Już 
dziś wiemy, że nie tylko w okręgach górniczych, jak w okolicach 
Tarnowskich Gór czy Ziembie, ale i w innych rejonach dochodzi do 
poruszeń, w których wieś i miasto w sposób bardzo poważny podają 
sobie rękę.

Pełne zbadanie natężenia i dziejów tej walki jest niezbędną pod
stawą dla nowych badań nad kulturą renesansową na Śląsku; bez 
tego nie jest w ogóle do pomyślenia prawidłowe zrozumienie rene
sansu śląskiego tak w jego postępowym jak i w reakcyjnym nurcie. 
Wprawdzie krytyka niektórych prac Porszniewa przeprowadzona 
w Związku Radzieckim 44) każe nam się strzec jednostronnego prze

43) Por. H e c k R., Struktura klasowa i zawodowa ludności Wrocławia, 
(Sobótka 1952); t e n ż e ,  Śląsk w czasach powstania husyckiego w Czechach, 
(Szkice Śląskie, Warszawa 1953).

44) Przekłady polskie w Zeszytach Historycznych Nowych Dróg nr 4; Kos -  
m i n s k i j  E., O zagadnieniu walki klasowej w epoce feudalizmu; dyskusja 
nad artykułami Porszniewa opublikowanymi w Izwiestja Akad. Nauk ZSSR, 
ser. Ist. i Fiłoz. 1948—50; wypowiedź Porszniewa w Woprosach Istorii 1953,



ceniania walki mas chłopskich, nie powinna nas jednak prowadzić 
do niedoceniania walki klasowej jako siły napędowej historii, ani do 
zapominania, że marksistowska nauka historii skupia swoją uwagę 
na dziejach mas pracujących.

Przechodząc do problematyki nadbudowy ideologicznej i kultu
ralnej trzeba na początku położyć raz jeszcze zastrzeżenie zasadnicze. 
Związków bazy z nadbudową nie wolno w poszczególnych wypad
kach upraszczać. Pewnym zasadniczym tendencjom w rozwoju sto
sunków produkcyjnych odpowiadają zasadnicze nurty w kulturze 
czy ideologii. Jeśli chodzi natomiast o przynależność do tych nurtów 
poszczególnych jednostek czy nawet grup, definiuje je oczywiście 
bezwzględnie samo ich pochodzenie klasowe czy nawet wpływ bez
pośredniego środowiska, choć są to sprawy ważne i pomijać ich 
w analizie nie wolno. Ale z drugiej strony mamy tu do czynienia 
z bardzo złożonym zjawiskiem oddziaływania najrozmaitszych wpły
wów i dążeń współistniejących w czasie na poszczególne jednostki, 
dążeń płynących nieraz ze środowisk klasowo im obcych; nadto nie 
można przeoczać, że właśnie w owym okresie nic częstszego, niż — 
pod naporem różnych okoliczności, w pierwszej linii jednak pod na- 
porem zaostrzającej się walki klasowej — przerzucanie się z obozu 
do obozu, ewolucja i przemiana początkowej ideologii danej jednostki 
w jednych wypadkach w kierunku postępowym, w innych w kie
runku reakcyjnym. Nic bardziej niebezpiecznego, nic bardziej nie
naukowego niż jakiekolwiek schematyzowanie w badaniach szczegó
łowych. Ale liczenie się z współzależnością zjawisk, z ich ustawiczną 
zmiennością, tu szczególnie potrzebne, nie może oczywiście prowadzić 
do zagubienia przyczyn zasadniczych działających w ostatniej instan
cji, do wyeliminowania z rozważań zasadniczych praw rządzących 
rozwojem społecznym i zejścia na płaszczyznę autonomii czy przypad
kowości zjawisk z zakresu kultury.

Wśród wartości, które różnią rozkwit kultury antycznej od rene
sansowego buntu, największą były niewątpliwie obudzone w procesie 
przekwitania feudalizmu nowe siły społeczne. I mimo roli hegemona 
rewolucji burżuazyjnej, którą przyjdzie z czasem odegrać mieszczań
stwu, nie można zapominać o roli mas ludowych, roli tarana burzą
cego bastiony starego ustroju. Stulecia wstecz, w dobie kryzysu 
ustroju niewolniczego masy te otrzymały odrobinę swobody pracy, 
jaką niosły feudalne stosunki produkcji, oraz olbrzymią dawkę narko

nr 4, str. 139—42; wreszcie S a d o v a  V., Diskuse o statich B. F. Porśnieva. 
(Ceskoslov. Ćas. Histor. 1953, nr 1).



tyku, jaką była, rozładowująca wystąpienia czynne i sankcjonująca 
ustrój feudalny, ideologia kościelna. Ale odrobina wolności pracy 
zrodziła gospodarkę towarową, gospodarka towarowa zrodziła wzrost 
potrzeb, możliwości ich zaspakajania przez klasy panujące, wzrost 
chciwości, wzrost wyzysku, wzrost nędzy i bunt. Herezja plebejska 
zrodzona z bezpośredniej nędzy, krwi i potu uderzyła pierwsza w koś
ciół, w dogmaty i uderzyła tak śmiało, jak nie uderzy żaden z huma
nistów. Nieuczona, nie mająca pojęcia poza bardzo nielicznymi przed
stawicielami o scholastycznej, czy klasycznej mądrości, nie mająca 
pozornie nic wspólnego z renesansem, była przecież taranem walą
cym z odwagą rozpaczy w twierdzę feudalnej nadbudowy. Heretyków 
można było palić na stosie i klasy panujące w stosunku do przedstawi- 
wieli herezji plebejskiej czyniły to szczególnie skwapliwie. Ale wy
łomu uczynionego przez niech w autorytecie kościoła już naprawić 
się nie dało. Masy ludowe nie mogły w owej epoce, nie umiały tego 
wyłomu same wykorzystać. Wykorzystywało go jednak w sposób 
ograniczony i sobie właściwy słabe jeszcze wówczas mieszczaństwo 
sprzymierzone z częścią rycerstwa wciągniętego w gospodarkę towa
rową i buntującego się przeciw fiskalizmowi kościoła.

W ogniu zaostrzającej się walki przeciw rosnącemu uciskowi, do 
którego dała pole rozwijająca się gospodarka towarowo-pieniężna, 
wyrastał na Śląsku potężny strumień ideologii plebejskiej. Miała tu 
ona swoich ciekawych przedstawicieli już w XIV w .45). Później po
ważnym katalizatorem stał się wpływ nauki Husa 46). Dał on podsta
wę zarówno, używając określeń Engelsa, nurtowi herezji plebejskiej 
jak i herezji mieszczańskiej i na Śląsku dotrwał bardzo wyraźnie aż 
do czasów reformacji, dając podstawę lewemu skrzydłu 47). Wpływ 
słowiański na owe lewe skrzydło reformacji i to zresztą nie tylko na 
terenie Śląska, jest zagadnieniem niewątpliwie ciekawym, choć nie 
może przysłaniać akcentów internacjonalnych, jakie od początku

45) Ko n r a d ,  Schlesien und d. religiose Oppositioń d. Malters, (Corbl. 
d. evangel. Kirche V); t e nż e ,  D. Einfuhrung d. Reformation in Breslau 
u. Schlesien, Wrocław 1917; A r n o l d ,  Schlesien am Vorabend d. Reformation, 
(Corrbl. d. evangel. Kirche IX); M e y e r  A., Studien z. Vorgesch. d. Reformation 
a. schles. Quellen, Berlin 1903; D e r s c h  W., Schlesien am Vorabend d. Refor
mation, (Ztschr. f. Gesch. Schles. LXVIII).

40) S a z o n o w a A. S., Socjalno-politiczeskije i nacjonalne trebowannija 
w uczeń Jana Gusa, (Kratkije soobszczenija Institut. Sławianowiedienija Akad. 
Nauk. SSSR IX).

47) M a 1 e c z y ń s k a E., Z dziejów Śląska na przełomie XV i XVI w., 
(Szkice Śląskie, Warszawa 1953).



zawierała ideologia taborycka, co właśnie sprzyjało szerzeniu się hu* 
sytyzmu również i na terenach niesłowiańskich 48).

Dzieje radykalnej ideologii na Śląsku w dobie renesansu, ideo
logii, która musiała — rzecz jasna — w owej epoce przybierać formę 
religijną, formę radykalnej herezji, nie kończą się bynajmniej na. 
trwaniu wpływów wojen husyckich. Domagają się szczegółowego zba
dania dzieje braci czeskich, których działalność na Śląsku jest wcale- 
znaczna już od lat siedemdziesiątych XV w. 49), a których ideologia 
w pierwszym okresie nie zawsze godzi się z rezygnacką postawą. 
Chelczyckiego, (ideologią, która doprowadzi wreszcie do udziału ich 
w Polsce w zgodzie sandomierskiej), a zawiera szereg akcentów rady
kalnych. Z owymi początkami braci czeskich krzyżuje się i splata 
na Śląsku już od początku XVI w. ruch anabaptystów przybierający 
niekiedy wręcz groźne rozmiary i znów proszący się o szczegółowe 
przebadanie 50).

Wreszcie wymaga właściwego naświetlenia śląski rodzimy od
łam różnowierstwa, schwenkfeldyści. Cała działalność i ideologia 
Kaspra Schwenkfelda jest mimo olbrzymiej literatury całkowicie 
zafałszowana obrazem rzekomego jej rozpływania się w jałowych 
dociekaniach dogmatyczno-teologicznych i marzycielstwie, w czym 
może później na terenie pozaśląskim ruch ugrzązł, ale co nie było' 
w okresie najwcześniejszym główną charakterystyczną jego cechą; 
nie owo marzycielstwo w każdym razie, a radykalna ideologia spo
łeczna, ściągają na samego Schwenckfelda i jego zwolenników wie
lorako powiązanych z anabaptystami trudności i prześladowania, jakie 
na nich spadają na Śląsku51).
__________ _______________  l

48) S m i r n i n M., Rewolucjonnyje otkliki gusits-kich wojin w Giermanii, 
(Izwiestija Akad. Nauk SSSR 1951, nr 8, z. 4); t e nż e ,  Reformacija impieratora 
Sigismunda, (Sierednyje wieka III); t e nż e ,  Oczerki istorii politiczeskoj borby 
w Giermanii piered reformacjeju,. Moskwa 1952; por. również M a l e c z y ń 
s k a  E., Ze studiów nad hasłami narodowościowymi w źródłach doby husyc- 
kiej, (Przegl. Histor. 1952).

4e) Por. Ł u k a s z e w i c z  J., O kościołach braci czeskich w dawnej Polsce, 
Poznań 1853; B i d l o J., Jednota bratrska, I, Praha 1900; M u l l e r  J., Gesch. 
d. Bómischen Bruder I, Herrnhut 1931; Z e l i n k a  T. C., Gesty feskych bratfi 
Jana Blahoslava a Mateja Cervenki, Praha 1942; R e z e k  A., Eine Unterredung 
Bohmischer Bruder mit Joh. Hess, (Zschr. f. Gesch. Schles. XVIII); K a v k a Fr., 
Husitske tradice, Praha 1952, str. 39, 50, 63.

60) K o f m a n e, Die Wiedertauffer in Schlesien, (Corrbl. d. evangel. Kir- 
che III); S o f f  n e r  J., D. Minorit Fr. M. Hillebrandt, Wrocław 1885; B a h l o  w, 
Die Reformation in Liegnitz, Legnica 1918.

M) Z bogatej literatury por. m. in. prace W a c h l e r a  A. (1833), K a d e l -  
b a c h a  O. (1860), C o h n a  F. (1889), H o f f m a n n a  F. (1897), E c k e  K. (1911>



Dzieje radykalnej ideologii na Śląsku to zarazem dzieje jakże 
cennej dziś i ważnej tradycji wspólnej walki mas polskich i niemiec
kich. Wkład polski i słowiański w tę ideologię, wkład myśli husyckiej 
napełnia nas słuszną dumą. Ale nie możemy zapominać ani o nie
mieckich husytach, ani o polskich szwenkfeldystach. O wielkiej mię
dzynarodowej wspólnocie bezkompromisowej walki o sprawiedliwość, 
prawdę i postęp.

Wysunęliśmy zagadnienie badania radykalnego nurtu ideologii 
na Śląsku jako nadbudowy walki klasowej prowadzonej przez naj
bardziej wyzyskiwanych na czoło jako zagadnienie podstawowe. I jest 
ono w istocie dziś dla nas podstawowym i najważniejszym proble
mem badawczym. Najważniejszym, ale nie jedynym. Badając nadbu
dowę kulturalną musimy nauczyć się dostrzegać zarówno pewne mo
żliwości funkcji postępowej w procesie dziejowym, którą mógł jeszcze 
zachować w pewnych wypadkach średniowieczny patryc jat kupiecki, 
jak i jego w zasadzie reakcyjną już rolę. Musimy nauczyć się do
strzegać obie drogi narastania burżuazyjnych stosunków od strony 
rzemiosła i od strony kupca i rozumieć ich postępową na tym etapie 
choć zawsze ograniczoną klasowym lękiem przed wystąpieniem mas; 
musimy dostrzegać znacznie bardziej ograniczoną, ale przecie jeszcze 
niekiedy postępową rolę części klasy feudałów i to zarówno na płasz
czyźnie ich funkcji jeszcze jako organizatorów życia w dobie rozwoju 
sił wytwórczych odpowiadającemu ustrojowi feudalnemu, jak i na 
płaszczyźnie wychodzenia niektórych z nich poza obręb swej klasy 
i takiego czy innego wiązania się z przeobrażającą się ku kiełkom ka
pitalizmu produkcją towarową.

Dopiero z takich pozycji będziemy mogli ocenić właściwie całą 
barwną mozaikę kultury Śląska w dobie odrodzenia. I tu — prawie 
wszystko jest jeszcze do zrobienia. Prawie całą historię trzeba napi
sać na nowo, jak stwierdził już kilkadziesiąt lat temu Engels.

Dzieje reformacji na Śląsku mają olbrzymią niemiecką literaturę, 
którą trudno zestawiać: literatura ta przecież w swej ogromnej więk
szości, jeśli nie wychodziła z pozycji wręcz kontrreformacyjnych (np. 
Soffner, Sepelt), to w najlepszym razie z zachowawczych, a często 
wręcz reakcyjnych społecznie pozycji luterańskich (Anders, Konrad); 
poszczególne książki różnią się bardzo na korzyść względnego obiek
tywizmu pozycji (Kofmane) bliższych połowy XIX w., a schodzą na 
pozycje skrajnie reakcyjne w miarę wkraczania w okres imperia
lizmu; cała ta literatura jednakże nie zdobyła się na wskazanie kla-
i wreszcie K 1 u g e g o (1917), stanowiące w pewnym stopniu etapy w ewolucji 
poglądów na Schwenckfelda i jego zwolenników.



sowego podłoża ruchu; tym bardziej nie zdobyła się na narzucające 
się po pracy Engelsa o wojnie chłopskiej w Niemczech wydzielenie 
dwu nurtów w reformacji śląskiej: plebejskiego i prawego skrzydła 
mieszczańsko-szlacheckiego, oraz klasowego podłoża kontrreformacji. 
Liczne monografie niemieckich działaczy reformacyjnych nie potrafią 
wydobyć jakże częstych we wczesnym okresie ich działalności i jakże 
ciekawych związków z lewym nurtem reformacji, żeby wymienić 
tylko Wawrzyńca Corvinusa czy Hessa. Nie potrafią uchwycić kla
sowej podstawy laicystycznych sekularyzacyjnych dążeń luterańskiej 
prawicy reformacyjnej, która znów na Śląsku wcale nie jest jedno
lita, a reprezentuje cały wachlarz poglądów do skrajnej reakcji spo
łecznej.

Cała olbrzymia praca rozszyfrowania klasowego oblicza niemiec
kich reformatorów na Śląsku leży jako poważne zadanie przed pol
skimi historykami jego dziejów.

Historiografia polska, o ile zajmowała się dziejami reformacji na 
Śląsku brała pod uwagę do niedawna jedynie aspekt narodowościowy 
sprawy, początkowo wychodząc z pozycji całkowicie reakcyjnych 
i identyfikując obronę polskości z obroną katolicyzmu, z czasem do
strzegając również śląskie różnowierstwo polskie i germanizacyjną 
rolę kontrreformacji52). Ostatnie dopiero badania poczynają poka
zywać klasowe, mieszczańskie, a niekiedy wręcz plebejskie podłoże 
polskiego różnowierstwa na Śląsku i wskazywać na społecznie ra
dykalne elementy w jego ideologii. Jest to znów olbrzymie pole do 
badań, których niepodobna jest prowadzić w oderwaniu od równo
czesnego rozpatrywania całości ruchu różnowierczego na Śląsku.

Dopiero w zestawieniu z walką klasową, jaka tocży się w dobie 
renesansu na Śląsku i z radykalnym nurtem ideologii społecznej 
można należycie wyjaśnić i ocenić ów jakże żywy ruch umysłowy, 
który ogarnia Śląsk na przełomie XV i XVI w. W badaniach nad 
owym ruchem umysłowym przeważały jak dotąd prace poświęcone 
piśmiennictwu, czy literaturze pięknej (w powiązaniu z rozwojem 
szkolnictwa humanistycznego), czy nad rozwojem sztuk pięknych. 
Jest to oczywiście tradycja idealistycznego i formalistycznego podej
ścia do zagadnienia kultury renesansowej historiografii burżuazyjnej,

52) Spośród studiów nad różnowierstwem polskim na Śląsku cytujemy 
przykładowo: G r a b o w  s k i  T., Mapa polskich zborów na Śląsku (Reformacja 
w Polsce VII, VIII); C h ma j  S., Ślązacy wśród braci polskich, Katowice 1936; 
C z a p l i ń s k i  W., Wpływ reformacji i kontrreformacji na stosunki narodo
wościowe na Śląsku (Przegl. Histor. 1949); por. ostatnio G i e r o w s k i  J., 
Mieszczaństwo polskie na Śląsku.



nie doceniającej olbrzymiego światopoglądowego przełomu, iaki się 
tu dokonał. Czeka na przyszłych historyków śląskich pogłębienie, 
a raczej w wielu wypadkach rozpoczęcie i przeprowadzenie badań 
nad rozwojem nauk ścisłych, nad śląską fizyką, śląską astronomią 
i wczesnym rozprzestrzenianiem się myśli kopernicjańskiej, geografią, 
podróżnictwem, medycyną, botaniką. Jest to pole tym wdzięczniejsze, 
że na nim właśnie — i nie bez powodu — rozwijały swą działalność 
elementy pochodzenia plebejskego; że co więcej tu właśnie zaznaczał 
się często — jakże żywo — element polski 53 54).

Piśmiennictwo renesansowe Śląska, tak polskie jak niemieckie 
potrzebuje też nowej, uwzględniającej klasowe podłoże jego ideologii 
analizy. Niemieckie opracowania tego piśmiennictwa zajęte poszuki
waniem italianizującego stylu wyjątkowo tylko zajmowało się ideo
logią pisarza a i to bez rozszyfrowania klasowej jej postawy34), 
Prace badaczy polskich dopiero równolegle z zainteresowaniem nur
tem plebejskim w literaturze polskiej 55) poczynają uważać piśmien

53) Por. dawne, ale ciągle jeszcze wartościowe badania A. W. H e n s c h e -  
1 a nad medycyną polską, zwłaszcza tegoż Catalogus codd. medii aevi medi- 
corum ac physicorum qui manuscripti in bibliothecis Wratislaviensibus asser- 
vantur, I—II, Wrocław 1847; z prac polskich B a r y c z  H., Historia uniwersy
tetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935; B i r k e n m a j e r  A., 
Astronomowie i astrologowie śląscy, Katowice 1935'; B u c z e k  K., Ślązacy 
w kartografii polskiej XVI w., Katowice 1937; M a l e c z y ń s k a  E., Polskie 
naukowe i uniwersyteckie tradycje Wrocławia, Wrocław 1947.
■ Dla badań nad nauką śląską ważny jest nowy etap w badaniach nad 

dziejami nauki, jaki otwarło stworzenie Komitetu Historii Nauki PAN; por. 
O p a ł e k  K., Badania nad historią nauki, ich charakter, zakres, organizacja 
(Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, I), Warszawa 1953; S u c h o 
d o l s k i  B., Problematyka badań nad nauką polską okresu odrodzenia, (tamże); 
M o d z e l e w s k i  Z., Tło społeczne rozwoju nauki w Polsce okresu odrodzenia, 
Warszawa 1953; oraz referaty H. B a r y c z  a, K. D o b r o w o l s k i e g o ,  
S. He r b s t a ,  B. O l s z e w i c z a ,  S. S z p i l c z y ń s k i e g o  sekcji historii 
nauki sesji naukowej poświęconej polskiemu Odrodzeniu (teksty powielane).

54) Na czoło wysuwają się tu podstawowe prace B a u c h a ,  Gesch. d. Bres- 
lauer Schulwesens in d. Zeit d. Reformation, (Cod. dipl. Siles. XXVI), oraz 
t e g o ż ,  Beitrage z. Literaturgeschichte d. schles. Humanismus (Ztschr. f. Gesch. 
Schles. XXVI, XXX, XXXI, XXXII, XXXVII—XL); por. t e g o ż ,  Bibliogra- 
phie d. schles. Renessance, (Silesiaca, Festschr. f. C. Griinhagen), Wrocław 1898; 
por. również wyraźne nacjonalistyczne prace T h i e r s e P., D. nationale Ge- 
danke d. schles. Humanisten, Wrocław 1908; W e r n e r  H., D. deutsch-polnische 
Grenzlandproblem in d. schles. Literatur im Zeitalter d. Humanismus u. d. Ba- 
rock, Wrocław 1918.

55) Por. H e r n a s Cz., Stare i nowe prace o literaturze staropolskiej, (Pa- 
miętn. Liter. 1952, zesz. 1/2); Wy k a  K., Tradycje postępowe literatury polskiej,



nictwo polskie na Śląsku doby renesansu i reformacji za poważną 
część literatury polskiej 56). Ale tu znów, podobnie jak w badaniach 
nad reformacją, nie wolno nam badań nad plebejskim piśmiennic
twem polskim na Śląsku prowadzić w oderwaniu od całości plebej- 
skiego piśmiennictwa na ziemi śląskiej. Odwrotnie we wzajemnych 
związkach polskiego i niemieckiego plebejskiego nurtu trzeba nam 
odnaleźć jeden z najcenniejszych elementów przeszłości Śląska. Jest 
to piękne pole do współpracy katedr historii polonistyki i germani- 
styki Uniwersytetu im. B. Bieruta we Wrocławiu, współpracy już się 
realnie zarysowującej, a w dalszym rzucie do współpracy historyków 
polskich i niemieckich.

Tak samo jak w dziejach piśmiennictwa i literatury w dziejach 
sztuki jest mimo olbrzymiej już istniejącej literatury naukowej bar
dzo wiele do zrobienia. Formalistyczne traktowanie zagadnień sztuki 
cechowało tak badania polskie jak niemieckie, łączyło się z nim tu 
szczególnie widoczne przecenianie wpływów, a z przecenianiem tym, 
nacjonalizm niemiecki i z drugiej strony znów polski57). Czy to 
ostatnie stwierdzenie ma oznaczać, że winniśmy zaprzestać wykry
wania w sztuce śląskiej elementów polskich wiążących zabytki śląskie 
w jedną całość z zabytkami całej Polski? Łatwo oczywiście na drodze 
poszukiwania takich elementów popełnić wiele nacjonalistycznych 
i idealistycznych błędów. Ale samo założenie, że istnieją pewne ze
społy cech nie tylko treściowych, ale i formalnych charakterystyczne 
dla polskiego renesansu, którymi mamy tedy prawo interesować się 
i na Śląsku, wydaje się być przyjęte przez marksistowskie badania 
nad sztuką 58).

I

(tamże 1952, zesz. 3/4); Ba d e c k i  K., Z badań nad literaturą mieszczańsko- 
ludową XVI i XVII w. (tamże); Z i o m e k  J., Plebejskie początki renesansu 
polskiego, (Zeszyty Wrocławskie 1931, nr 2); B u d z y k  K., Przełom renesan
sowy w literaturze polskiej, Warszawa 1953.

56) Dla całokształtu dziejów piśmiennictwa polskiego na Śląsku podsta
wową jest dotąd praca O g r o d z i ń s k i e g o ,  Dzieje piśmiennictwa śląskiego, 
Wrocław 1946; z prac nowszych por. R o m b o w s k i  A., Zabytki śląskiej litera
tury mieszczańskiej, (Pamiętn. Liter. 1951, zesz. 2), oraz G i e r o w s k i  J., 
Mieszczaństwo polskie na Śląsku.

57) Od błędów tych niewolna jest i podstawowa jak dotąd dla dziejów 
sztuki śląskiej książka T. D o b r o w o l s k i e g o ,  Sztuka na Śląsku, Wrocław 
1948; por. również M o r e l o w s k i  M., Piastowskie rezydencje we Wrocławiu, 
(Sobótka 1952).

58) Por. Sprawozdanie z dyskusji na zjeździe historyków sztuki w listopa
dzie 1952, (Kwart. Histor. 1953, nr 1, str. 321). Bogactwo spornych zagadnień 
istniejących w nowych metodologicznie badaniach nad sztuką polską, oraz 
piętrzące się przed badaczami trudności unaoczniła dalsza dyskusja. Por. B u-



Z zagadnieniem badań nad piśmiennictwem i sztuką renesansową 
łączy się bezpośrednio zagadnienie mecenatu. I pod tym względem 
w dziejach kultury śląskiej historiografia tak polska, jak niemiecka 
popełniła dużo kardynalnych błędów, nie dostrzegając klasowego 
oblicza mecenatu, a traktując zagadnienie nieraz czysto nacjonali
stycznie. Tak było np. ze sprawą polskiego mecenatu kulturalnego 
na Śląsku przeciwstawianego nieraz mecenatowi niemieckiemu 59).

Nie ulega kwestii, że mecenat jest z istoty swej narzędziem w rę
ku klas panujących, że ogranicza samodzielność plebejskich twórców, 
czyni z nich narzędzia klasy obcej ich własnemu nieraz pochodzeniu, 
ideologii mecenasów. Pod tym względem mecenat może nieraz ode
grać rolę wsteczną, reakcyjną60). Ale z drugiej strony nie zawsze 
musi w warunkach feudalnego społeczeństwa odegrać rolę wsteczną. 
Rola jego jest oczywiście zależna od roli klasy, czy warstwy, której 
służy. O ile klasa ta czy warstwa odgrywa na danym etapie i w da
nych warunkach rolę względnie postępową i mecenat może ją ode
grać. W związku z powyższym, czy to mecenat mieszczański na Ślą
sku, czy mecenat książąt piastowskich, zasługuje na baczną i nie- 
powierzchowną analizę, oczywiście z zachowaniem wszystkich zastrze
żeń, jakimi opatrzyć trzeba społeczną rolę feudałów i patrycjatu 
śląskiego w omawianym okresie.

Ale ani w badaniu wspólnoty form sztuki Śląska i innych ziem 
polskich, ani w badaniu klasowego oblicza mecenatu nie leży jeszcze 
rzecz główna. Leży ona w potrzebie powiązania nowych badań nad 
sztuką Śląska z rodzimym jej podłożem, z miejscową bazą społeczno- 
gospodarczą; w potrzebie śledzenia nie tylko jej italianizujących cech, 
ale elementów bezpośredniego, z otoczeniem powiązanego realizmu; 
w potrzebie docierania do wkładu plebejskich wykonawców dzieł 
sztuki głośnych mistrzów, czy nieznanych plebejskich twórców dzieł 
anonimowych.

d z y k  K., W sprawie syntezy sztuki polskiej czasów nowożytnych (Materiały 
do studiów i dyskusji z zakresu teorii i hist. sztuki 1953, nr 1), oraz dyskusja 
na sesji naukowej poświęconej polskiemu odrodzeniu, jaka rozwinęła się nad 
referatem Z. K ę p i ń s k i e g o  i G. C h m a r z y ń s k i e g o ,  Sztuka polskiego 
odrodzenia (tekst powielany). Por. również referat H. i S. K o z a k i e w i c z ó w ,  
Historyczny rozwój badań nad sztuką polskiego odrodzenia (tamże). Por. także 
P i w o c k i K., Zagadnienie rodzimej twórczości w badaniach nad polskim 
renesansem, (Biull. Inst. Hist. Sztuki nr 4).

s9) Por. m. i. uwagi E. M a l e c z y ń s k i e j  o mecenacie Turzona, Polskie 
naukowe i uniwersyteckie tradycje Wrocławia, Wrocław 1947; w pewnym stop
niu również M o r e l o w s k i  M., o. c.

60) Por. Z i o m e k J., St. Łempickiego studia nad renesansem.



W ślad za historykami radzieckimi polscy historycy marksiści, 
a wśród nich historycy Śląska muszą uświadomić sobie coraz silniej, 
że historia pisana ze stanowiska mas pracujących, to nie tylko 
dzieje ich krwawego ucisku i wyzwoleńczej walki, ale i dzieje twór-/ 
czego wkładu tych mas w budownictwo kultury na przestrzeni 
wieków, kultury, której olbrzymiego dorobku stają się dziś dzie
dzicami i kontynuatorami61). Nie możemy oczywiście zapomnieć, 
że warunki społeczeństwa klasowego nie dawały się nigdy w pełni 
rozwinąć talentom wyrosłym z mas ludowych, że zacieranie pod 
tym względem różnic między wczoraj i dziś przez niezgodne z praw
dą i warunkami minionych epok wyolbrzymianie wydobytych ze 
źródeł szczegółów mogłoby się stać wielkim i niebezpiecznym błędem 
historiografii. Ale z drugiej strony nie ulega kwestii, że historiografia 
burżuazyjna umniejszała i ten wkład, który nawet w warunkach spo
łeczeństwa klasowego masy ludowe dawały w rozwój kultury i wy
dobyć go jest naszym obowiązkiem.

W pracy swej o ekonomicznych problemach socjalizmu w ZSRR 
stwierdza Józef Stalin, że „w dziedzinie ekonomicznej odkrycie i za
stosowanie nowego prawa godzącego w interesy kończących swój 
żywot sił społeczeństwa napotyka na gwałtowny opór ze strony tych 
sił“ 62). Nadbudowa ideologiczna okresu renesansu nie niosła jeszcze 
odkrycia nowych ekonomicznych praw, bo na danym etapie było 
to niemożliwe. Ale była pierwszym ważnym krokiem do ich odkrycia, 
początkiem drogi myśli ludzkiej. Wystarczyło zrobienie tego pierw
szego kroku, aby obudzić wściekły opór starych sił, wywołać kontr
reformację i reakcję jezuicką. Opór był zresztą starszy niż jezuici. 
Począł się stosem Husa w Konstancji, znalazł się w reakcyjnym nur
cie „humanizmu", sprowadzonego do formalnego naśladownictwa 
antyku wraz z przejmowaniem społecznej ideologii klas panujących 
o ustroju niewolniczym, podjętym na Śląsku, czy to przez „renesan
sowe" szkoły katolickie z biskupią Nysą na czele, czy później przez 
jezuitów, humanizmu wytrzebionego z szerokich lotów, z zaintereso
wań przyrodniczych, który przestał kształcić olbrzymów, a kształcił 
karłów. Bez bacznej analizy owego nurtu dywersji i samoobrony 
klas panujących nie zrozumiemy renesansu śląskiego.

Dla przykładu, ile tu ciekawych fascynujących zagadnień, po
zwolę sobie za czeskim historykiem marksistą Kavką przytoczyć

61) Por. K a n c e w i c z  J., Wśród czasopism radzieckich, (Nowe Drogi 
1953, nr 5), oraz P i w o c k i K., O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej, 
(Studia z hist. sztuki polskiej Państw. Instyt. historii sztuki), Wrocław 1933.

#2) S t a l i n  J., Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSSR, str. 6.



jedno tylko. Kayka 63) napiętnował wyraziście dywersyjną rolę, jaką 
odegrała w dziejach Czech a i Śląska Historia Bohemiae Eneasza 
Silwiusza w pozornie nowoczesnych formach służąc obronie starej 
bazy. Czy jest przypadkiem, że właśnie Eneasz Sylwiusz był pierw
szym ojcem uznania Odry za granicę językową polsko-niemiecką na 
Śląsku już w późnej epoce feudalnej, określenia z gruntu fałszywego, 
ale i zgodnego z całą antysłowiańską ideologią późniejszego Piusa II, 
powtarzanego mechanicznie przez szereg niemieckich i polskich auto
rów olśnionych pozorami erudycji Eneaszowej, określenia, spod któ
rego nacisku dopiero dziś nieśmiało poczyna się wydobywać historio
grafia polska.

Owe renesansowe uproszczenia Eneaszowe, drobiazg to, ale jakże 
wymowny.

Wreszcie kilka słów uwagi dla tak fascynującego problemu, jakim 
jest problem narodowościowy na Śląsku w dobie odrodzenia.

■ Etniczna polskość mas ludowych Śląska, postępująca coraz ger
manizacja klas panujących i związek walki klasowej z wielokrotnie 
występującą walką przeciw uciskowi narodowościowemu, nie wyczer
puje tu zagadnienia. Nie wyczerpuje go również wspólna walka pol
skiego i niemieckiego chłopstwa czy biedoty miejskiej i objektywne 
znaczenie walki klasowej mas niemieckich Śląska dla polskiego pro
cesu dziejowego.

Specyficzne związki gospodarcze Śląska z Polską, o których mó
wiliśmy wyżej i istnienie tu silnego polskiego rzemieślniczego miesz
czaństwa pozwalają postawić jakże pasjonujące pytanie w kierunku, 
czy zaczątki wytwarzania się polskiego narodu burżuazyjnego, jeśli
0 nich w ogóle w dobie odrodzenia możemy mówić, nie objęły także 
Śląska, więcej, czy na tym terenie nie dadzą się najsilniej obser
wować.

Nie możemy oczywiście pominąć pytania, czy i o ile istnieje
1 działa w tym okresie na Śląsku niemiecka świadomość narodowoś
ciowa. Jest i działa na pewno. Ale bardzo ciekawym zagadnieniem 
jest zwrócenie uwagi na dwie postacie bardzo ściśle powiązane z bazą 
klasową, na której wyrastają. Jest ona dwojaka. Jedna baza to reak
cyjny obóz feudałów i wielkiego patrycjatu. Jak polska szlachta 
kreował się on narodem niemieckim i porósł w specyficzny feudalny 
nacjonalizm klasy uciskającej pełnej nienawiści i pogardy do uciska
nych ludzi innej narodowości, nienawiści i pogardy, które są mier-

8S) K a v k a Fr., Husitska revolucni tradice, Praha 1952, str. 37.
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nikiem ustawicznego choć może nieuświadomionego lęku. To nacjo
nalizm Rota czy Cureusa.

Ale jest i inna świadomość narodowościowa niemiecka, wyra
stająca w kręgach rzemieślniczego mieszczaństwa, świadomość naro
dowościowa niewątpliwie istniejąca u Korvinusów, Steinów i Hes- 
sów i wielu innych. Na niwie tej świadomości, która w klimacie kul
tury odrodzenia nie przerosła wcale w nacjonalizm przyszłej bur- 
żuazji, która ma jeszcze rumieńce postępowości i uczciwości, startu
jącej dopiero w walce o nowe klasy, jakże często wyrastają przejawy 
przyjaźni polsko-niemieckiej, wzajemnej doceny kulturalnej, przy
jaźni, doceny myśli. Dość wspomnieć śląskie przyjaźnie Kopernika 
czy Modrzewskiego, dość wspomnieć znane a tak żywe związki hu
manistów śląskich również niewątpliwych Niemców z uniwersyte
tem Jagiellońskim i ich przywiązanie do Krakowa.

To wszystko możemy i powinniśmy wydobyć z zapomnienia.
W badaniach, które są przed nami, nowej nauce polskiej przyj

dzie nie tylko zużytkować, ale i pogłębić i uzupełnić dotychczasowe 
wyniki historiografii polskiej, mówiącej o polskości mas ludowych 
Śląska, a nawet części klas panujących w okresie renesansu, o związ
kach gospodarczych z Polską, o związkach kulturalnych Śląska z uni
wersytetem krakowskim, czy innymi ośrodkami polskimi. Im silniej 
jednak w badaniach nad okresem renesansu na Śląsku staniemy na 
pozycji metodologii marksistowskiej, im dalsi będziemy od wszelkiego 
nacjonalizmu, im ostrzej wyodrębnimy z kultury renesansowej ele
menty reakcyjne, im silniej zwrócimy uwagę na to, co w renesansie 
typowe w zrozumieniu dialektycznym i najbardziej dla nas cenne: 
na jego elementy rewolucyjne, korzeniami tkwiące w masach pra
cujących, tym więcej miejsca w dziejach odrodzenia śląskiego zajmie 
twórczy wkład polski, tym wyraźniej zarysują się pozytywne związki 
postępowych elementów niemieckich i polskich, tym wyraźniej za
borcze nacjonalistyczne zakusy wystąpią jako ideologia elementów 
społecznie i kulturalnie reakcyjnych.


	1953-VIII-cb_OCR_pod 9
	1953-VIII-cb_OCR_pod 10
	1953-VIII-cb_OCR_pod 11
	1953-VIII-cb_OCR_pod 12
	1953-VIII-cb_OCR_pod 13
	1953-VIII-cb_OCR_pod 14
	1953-VIII-cb_OCR_pod 15
	1953-VIII-cb_OCR_pod 16
	1953-VIII-cb_OCR_pod 17
	1953-VIII-cb_OCR_pod 18
	1953-VIII-cb_OCR_pod 19
	1953-VIII-cb_OCR_pod 20
	1953-VIII-cb_OCR_pod 21
	1953-VIII-cb_OCR_pod 22
	1953-VIII-cb_OCR_pod 23
	1953-VIII-cb_OCR_pod 24
	1953-VIII-cb_OCR_pod 25
	1953-VIII-cb_OCR_pod 26
	1953-VIII-cb_OCR_pod 27
	1953-VIII-cb_OCR_pod 28
	1953-VIII-cb_OCR_pod 29
	1953-VIII-cb_OCR_pod 30
	1953-VIII-cb_OCR_pod 31
	1953-VIII-cb_OCR_pod 32
	1953-VIII-cb_OCR_pod 33
	1953-VIII-cb_OCR_pod 34
	1953-VIII-cb_OCR_pod 35
	1953-VIII-cb_OCR_pod 36

