
PIOTR POLAK „DEFENSOR REGNI POLONIAE" 
W DOBIE WALK HUSYCKICH

Polska literatura burżuazyjna poruszająca kwestię husycką nie 
dała nam pełnego obrazu panujących wówczas stosunków, nie wydo
była z husytyzmu jego treści, jego istoty. Historycy sprzed pierwszej 
wojny światowej *) i z okresu 20-lecia* 2), zwracali uwagę przede 
wszystkim na pierwiastek religijny i narodowościowy, nie dostrzegali 
jakiegokolwiek powiązania husytyzmu z walką na wsi czy w mieście. 
Najpłodniejszy pisarz zajmujący się tym problemem, Antoni Pro
chaska, tak pisał o ruchu husyckim: „Wszystkie bez wyjątku objawy 
dążeń opozycji nie wykazują stron dodatnich, przeciwnie, ze źródła 
husytyzmu biła obficie mętna woda“ 3).

W świetle nowszej nauki4) zdajemy sobie sprawę, że husytyzm 
to nie tylko wpływ Husa, nie tylko sprawa obrządku czy dogmatów, 
nie tylko antagonizm narodowościowy polsko-niemiecki, czy stosunki 
dyplomatyczne polsko-czeskie, ale w pierwszej linii zryw czeskich 
mas ludowych przeciwko ówczesnemu porządkowi feudalnemu, który 
znalazł oddźwięk niemal, we wszystkich krajach Europy. Głównym 
bastionem ustroju feudalnego był w owym okresie kościół katolicki.

*) Ks. Jabczyński, Aug. Sokołowski, St. Smolka, Ant. Prochaska i inni.
2) M a s t y ń s k a  M., Biskup Andrzej z Bnina, (Roczniki Historyczne 

1933—34); N o w a c k i  J., Biskup poznański Andrzej Bninski w walce z hu- 
sytami Zbąszynia, (Tamże 1934); K r a s o ń  J., Zbąszyn do przełomu wieku 
XVI i XVII, Zbąszyń 1935.

3) P r o c h a s k a  A., W obronie społeczeństwa, (Kwart. Histor. 1909, 
str. 346).

4) M a c e k  J., Husitske revolucni hnuti, Praha 1952; Te nż e ,  Husite 
na Bałtu a ve Velkopolsku, Praha 1952; M a l e c z y ń s k a  E., Studia nad ha
słami narodowościowymi w źródłach doby husyckiej, (Przegl. Histor. 1952); 
Z a j ą c z k o w s k i  St., Ruch husycki w Czechach, Warszawa 1952.



„Otaczał on ustrój feudalny — pisze Engels5) — aureolą łaski bożej, 
zbudował sobie własną hierarchię kierowaną na wzór feudalny, był 
w końcu sam najzamożniejszym pośród wszystkich panów feudal
nych, posiadał bowiem co najmniej trzecią część całej katolickiej 
własności ziemskiej... W owych czasach wszelka walka przeciw feu- 
dalizmowi musiała wystąpić w przebraniu religijnym, musiała zwra
cać się przede wszystkim przeciwko kościołowi...“

Rzecz jasna, że najostrzej występowali ci, których dotykał bez
pośredni, najbardziej dławiący ucisk — masy ludowe.

W traktacie o początkach husytów mistrza Andrzeja z Brodu 
m. in. czytamy następujące określenie charakteru walk husyckich: 
„Powstał lud bezczelny, okrutny, niewdzięczny i chciwy, a te masy 
uzbrojone pospólstwa, pogardzając prałatami, nienawidząc kleru, od
rzucają kary kościelne, wyśmiewając ceremonie, wstrząsając oświę- 
cone prawa kanonów i gardząc świętą nauką kaznodziei, pragnąc 
powagę i panowanie stanu duchownego z gruntu wywrócić, zburzyć 
i wyrwać z korzeniami... Takie zaś przez ich kazania napłynęło do nich 
mnóstwo ludzi, że nie ma prawie zamku, wsi obwarowania lub 
miasta, w którymby tajnie jacyś wiklefiści nie przebywali. Diabeł 
ich podnieca, że g d y b y  n a w e t  ś m i e r ć  g r o z i ł a  l u b  c i ę ż 
k i e  n i e b e z p i e c z e ń s t w o ,  c o b y  (kaznodzieje) n i e  k a z a l i  
r o b i ć  a l b o  g d z i e  i ś ć  z a r a z  w y k o n u j ą .  Stąd pochodzi, 
że kościoły burzą, klasztory mnichów i mniszek napadają, ludzi za
bijają i za grzech tego nie mają, ale odwrotnie mówią, że przez to 
czynią rzecz Bogu miłą“ 6).

Wypowiedź powyższa świadczy o ludowym charakterze ruchu 
husyckiego, o jego masowości, o bezkompromisowej postawie wobec 
kościoła katolickiego — głównej podporze feudalizmu.

Antykościelna ideologia husycka, zwłaszcza w jej radykalnym 
taboryckim odłamie była na wskroś ludowa, nie miała w sobie nic 
z poloru i erudycji współczesnego humanistycznego pisarstwa. Ale 
stawiając śmiało hasła swobody myśli, nienaruszalne prawo każdego 
człowieka do własnej interpretacji ewangelii, uderzając w kościelny 
monopol do wykładania pisma św., walcząc o język narodowy i każ
demu dostępne piśmiennictwo i dysputy religijne, była potężnym 
prekursorem owego wielkiego ruchu umysłowego, owej istnej rewo

5) E n g e 1 s F., Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, (Marks-Engels, 
Dzieła wybrane II, str. 93).

6) H 6 f 1 e r, Geschichtsschreiber d. hussitischen Bewegung, Wien 185G, 
H. str. 329.



lucji umysłowej, która ogarnęła Europę w XVI wieku, a która jest 
jedną z najbardziej charakterystycznych cech „Odrodzenia". Rola 
husyckiego, słowiańskiego i ludowego zrywu w genezie reformacji, 
pośrednia jego rola w genezie śmiałości myśli renesansowej jest nie
docenianym elementem ogólno europejskiego „Renesansu".

Ruch husycki wciągnął w swój obręb nie tylko masy ludowe. 
Ostrą walkę z kościołem, walkę w pierwszym rzędzie o „tanie" ob
rządki religijne wypisały z dawna na swoim sztandarze bogatsze 
kręgi mieszczaństwa stanowiące przecież zalążek burżuazji, która 
kiedyś po wiekach stanie się zwycięskim kierownikiem rewolucji 
obalającej porządek feudalny i otwierającej szeroko wrota rozwojowi 
kapitalistycznych stosunków produkcji. W okresie który omawiamy, 
mieszczaństwo jednak na terytorium Polski i Czech jest jeszcze słabe; 
rolę jego w ruchu husyckim komplikują stosunki narodowościowe, 
do których wrócimy niżej. Tym charakterystyczniejszy jest udział 
w tym ruchu części rycerstwa.

Przemiany gospodarcze owych stuleci wpłynęły też na kształto
wanie się stosunków wewnątrz klasy wielkich feudałów. Na czoło jej 
wysunęła się grupa możnowładców oparta o wielką własność ziemską. 
Obok niej występuje drobne rycerstwo, którego byt jest coraz bar
dziej zagrożony. „Gdy okres podbojów i kolonizacji się kończy, stan 
rycerski niezdolny do odegrania rzeczywistego stanu średniego, prze
kształca się w lumpenproletariat arystokracji!‘ 7). Wojska najemne, 
złożone z wszelkiego rodzaju ludzi luźnych, coraz skuteczniej zastę/- 
pują rycerstwo na polu bitwy. „Pod koniec średniowiecza spotykamy 
już także rycerzy zaciągających się na służbę do obcyph książąt... co 
świadczy o nieuniknionym upadku feudalnej sztuki wojennej" 8 *).

Zwiększany gwałtownie wyzysk chłopa nie przynosi już drob
nemu rycerstwu takich dochodów, które pozwalałyby utrzymać się 
na poziomie życia odpowiadającemu wygórowanym jego aspiracjom. 
Niejeden wyjeżdżał z kraju i w dalekich stronach na świetnych 
dworach królewskich i książęcych zbierał wawrzyny rycerskie; 
wszyscy bracia i swaty pragnęli mu dorównać w polorze, świetności 
strojów i rynsztunku. Nie starczył na to dochód z ojcowskiego dzie
dzictwa, ale byli po miastach usłużni lichwiarze, u których zawsze 
się znalazł potrzebny grosz. O oddaniu jednak trudno było pomyśleć, 
lichwa zjadała majątek. Rosnące potrzeby „...współzawodnictwo prze

7) Ma r k s  — En g e l s ,  Listy wybrane, Warszawa 1951, str. 120.
8) E n g e l s ,  O upadku feudalizmu i początkach burżuazji, Warszawa 1950,

str. 13.



pychu na turniejach i ucztach, ceny zbroi i koni — wszystko to wzra
stało wraz z postępem rozwoju społecznego, podczas gdy źródła do
chodów rycerzy nie powiększały się zupełnie, lub też w bardzo ma
łym stopniu. Potrzeby, pieniężne stanu rycerskiego przyczyniały się 
znacznie do jego ruiny" 9). Masy zubożałego rycerstwa patrzą z za
wiścią na bogactwo wielkich feudałów świeckich, patrycjatu miej
skiego, a zwłaszcza kościoła i stanowią element burzliwy, niezadowo
lony, skłonny do zbrojnych wystąpień przeciwko panującym stosun
kom. Ta pozycja społeczna rycerstwa była czynnikiem, który 
w okresie rewolucji husyckiej określił jego miejsce wśród walczących. 
Engels pisał „...chłopi sami nie byli w stanie zrobić rewolucji... tylko 
w sojuszu z innymi stanami mogli mieć szanse zwycięstwa" 10 *).

Słabość miast w omawianym okresie czyniła nieraz z drobnego 
rycerstwa jedynego przywódcę wystąpień chłopskich, który mógł im 
zapewnić większe efekty i dłuższą trwałość. Rolę rycerstwa w ruchu 
husyckim potęgowały jeszcze specyficzne stosunki narodowościowe 
w Europie środkowej. W Czechach, a na ziemiach polskich najsilniej 
na związanym państwowo z czeską monarchią Luksemburgów Śląsku, 
wśród wyższej hierarchii kościelnej, świeckich posiadaczy wielkich 
majątków ziemskich, bogatego patrycjatu miast wreszcie, przeważał 
element obcojęzyczny — niemiecki. Antagonizm między warstwami 
gospodarczo silnymi i wyzyskującymi, a warstwami gospodarczo słab
szymi wyzyskiwanymi, łączył się w ten sposób z antagonizmem 
narodowościowym i prowadził do wysuwania haseł — „ziemia nie
miecka dla Niemców — ziemia słowiańska dla Słowian". „Czesi — 
uczył Hus — w tych stronach nędzniejsi są niż psy lub węże, bo 
pies broni barłogu na którym leży, i jeżeli inny pies chce go usunąć, 
staje do walki; a wąż podobnie czyni. Nas zaś Niemcy gnębią ... a my 
milczymy ... Mówiłem i mówię, że Czesi w królestwie podług prawa 
bożego i podług naturalnej sprawiedliwości powinni być pierwsi na 
urzędach... jak Francuzi we Francji, a Niemcy na ziemiach swoich, 
bo Czech umie rządzić swymi, a Niemiec Niemcami" n ). Podobne 
głosy słyszymy w tym czasie i w Polsce. „Ten źle swoim państwem 
rządzi — głosił w kazaniach Łukasz z Wielkiego Koźmina :— którego 
kraj obcy w jego oczach niszczą. Niech baczą nasi Polacy, czy dobrze 
rządzi się ich państwo, gdy je obcokrajowcy niszczą" 12).

n) E n g e l s ,  Wojna chłopska w Niemczech, Warszawa 1950, str. 31.
,0) E n g e l s ,  Wojna chłopska w Niemczech, str. 38—9.
") H ó f 1 e r, Geschichtsschreiber I. str. 195.
12) B r ii c k n e r A., Źródła do dziejów literatury i oświaty w Polsce,. (Bibl. 

Warszawska 1891, I. str. 256).



Opat Ludolf z Żagania tak pisze o języku niemieckim. „Lingua 
Alemanorum sive Theutonicorum his diebus ąuasi proscripta fuit in 
civitate Pragensi11 13).

Ten antagonizm narodowościowy umniejszał jeszcze i niejako 
przekreślał w naszych stosunkach rolę wielkiego patrycjatu jako 
przywódcy ruchu husyckiego, a tym silniej stawiał na jego czele 
rycerstwo, ogarnięte również hasłami narodowościowymi — hasłami 
walki w obronie własnego terytorium narodowego przed zaborczością 
obcych feudałów, tak silnie rozbrzmiewającymi zwłaszcza po bitwie 
grunwaldzkiej. Wszystko to sprawiło, że rycerz sympatyk husytyzmu, 
co więcej rycerz na czele plebejskich i chłopskich oddziałów husyc- 
kich jest zjawiskiem pospolitym. Rycerstwo polskie wspólnie z czes
kim protestuje na soborze w Konstancji przeciw uwięzieniu Husa 13 14), 
jest wielu zwolenników husytyzmu na dworze Witolda 15), szlachta 
polska 16) czy ruska 17) odmawia wręcz udziału w walkach antyhu- 
syckich, a kiedy książę Janusz Raciborski uwięzi posłów husyckich 
zdążających do Polski, Abraham Zbąski napisze z całym oburzeniem: 
„...przez całą ziemię Polski całą Litwę wielka wrzawa i zgiełk od 
gminy do gminy przechodzi z powodu uwięzienia Czechów. 
Mówi się: bez względu na to czy król będzie czy nie będzie chciał, 
jeśli ich wolnych nie wypuści z tej niewoli, chcemy ich pomścić aż 
do wielkiego rozlewu krwi. Gdyż ów ten wskazując na waszą wspa
niałość chce zerwać już zawarty związek między nami i braćmi Cze- 
chami“ 18 * 20).

Źródła notują bardzo liczne wypadki dowodnej współpracy ry
cerstwa z oddziałami plebejskimi i jego kierowniczą w nich rolę. 
Zbigniew Oleśnicki procesuje się z głośnym rycerzein husytą Miko
łajem Kornicz Siestrzeńcem „o dobra ruchome wartości 4 tys. grzy
wien, które mu ze stu tak dobrymi jak on i dwustu niższego stanu 
zabrał gwałtem1419). Spytek z Melsztyna najeżdża klucz Uszawski 
z taborami i zastępem „konnej i pieszej drużyny1120). Inny szlachcic 
Andrzej z Goleniowej staje przed sądem, posądzony o zgromadzenie 
taboru i obleganie zamku Zbigniewa z Brzezia marszałka królestwa

13) Archiv f. Oesterr. Gesch. LX, str. 429.
14) H o £ 1 e r, Geschichtsschreiber I. str. 145—47.
15) C o d e x e p i s t. Vitoldi nr 723.
16) Cod.  e p i s t. saec. XV, I, str. 57.
17) P a l a c k y  Fr., Urkundliche Beitrage I. str. 273.
18) SS. rer. Silesiac. VI. nr 20.
*") Starodawne prawa polskiego pomniki II. nr 2600.
20) D ł u g o s z  J., Opera omnia XIII, str. 582.



polskiego 21). Głośna była w swoim czasie (1438) sprawa Dzierżka 
z Rytwian, który na czele konnego i pieszego wojska uderzył na 
Zator grabiąc mieszkańcom ich dobra 22).

Wystąpienia te są niekiedy nawet bardzo radykalne, o czym 
świadczy atak na klasztor częstochowski w r. 1430, o którym tak 
pisze Długosz: „Pod ten czas niektórzy ze szlachty polskiej wynisz
czeni marnotrawstwem i obciążeni długami, mniemając, że klasztor 
częstochowski na Jasnej Górze ...posiadał wielkie skarby i pieniądze..., 
zebrawszy z Czech, Moraw i Śląska kupę łotrzyków, w dzień Wielkiej 
Nocy, napadli na rzeczony klasztor paulinów. A nie znalazłszy w nim 
spodziewanych skarbów, zawiedzeni w nadziei, ściągnęli święto- 
kradzkie ręce do naczyń i sprzętów kościelnych, jako to kielichów, 
krzyżów i ozdób miejscowych. Nie przestając wreszcie na łupieży 
...ołtarz pogruchotali, tak iż się zdawało, że to nie Polacy, ale Czesi 
kacerze dopuścili się tak srogich i bezbożnych czynów. Po dopełnie
niu takowego gwałtu raczej skalani zbrodnią niż zbogaceni, z nie
wielką zdobyczą pouciekali. Przywódcami rzeczonej zbrodni byli 
Jakób Nadobny z Rogowa herbu Działosza, Jan Kuropatwa herbu 
Szreniawa, których król Władysław schwytanych przez jakiś czas 
w wieży zamku krakowskiego trzymał, tudzież książę ruski Fryde- 
ryk“ 23.

Atak na klasztor częstochowski nie był jedynym uderzeniem na 
kościoły i klasztory w Polsce, co było tak charakterystyczne dla 
ruchu czeskiego, nie tyle nawet przez rabunki, co przez niszczenie 
obrazów i innych przedmiotów dotyczących katolickich obrzędów 
ku czci świętych itp.

Klemens Wątróbka ze Strzelec z 40 swymi towarzyszami uderza 
na klasztor w Jędrzejowie, uprowadzając w drodze powrotnej 2 konie 
i 42 woły 24). Podobnie Jan Klocek staje przed sądem za „obdarcie 
kościoła w Pilczy“ 25). W grudniu 1425 roku husyci podpalili kościoły 
w Bardo 26). A oto jak pisze wspomniany historyk polski o złupieniu 
klasztoru w Lechnicy: „...lud zbrojny książęcia Zygmunta już to Po
lacy, już Czesi, między którymi za przedniej szych uchodzili Wierz- 
bięta z Przyszowa i Zawisza Wrzasowski Woinczek, wypadłszy z Gli
wic dziką srogością najechali klasztor Kartuzów w Lechnicy, ina

21) SPPP. II. nr 1999.
22) D ł u g o s z  J., Opera omnia XII. str. 582.
23) I b i d., str. 400.
24) SPPP. II. nr 1889.
25) SPPP. II. nr 1900.
2#) SS. rer. Siles. VI. str. 173.



czej doliną św. Antoniego zwanej, nad Dunajcem, na pograniczu Wę
gier i Polski w mniemaniu, że tam zachowane były wielkie skarby. 
Złupili najpierw klasztor z kościołem, z których pozabierali naczynia 
święte, ubiory, ozdoby i księgi kościelne. A przypatrzywszy się potem 
swej zdobyczy i poznawszy, że podjęte tak wielkie trudy i niebezpie
czeństwa zbyt małą i lichą przyniosły im korzyść, tern większą za
palili się wściekłością i mnichów rzeczonego klasztoru jednych po
zabijali ...drugich umęczyli kalectwem i chłostą" 27).

Trudno jest niekiedy określić jaką rolę w poszczególnych wy
padkach odgrywała prosta chęć doraźnego zysku i rozpowszechnione 
raubryterstwo — czy nawet burzliwość i pewna chęć wyżycia się 
przy nadarzającej się okazji, a jaką świadome głębsze powiązanie 
z narodowościową i antykościelną ideologią husycką, którą nieco póź
niej tak wyraźnie sformułuje Ostroróg: „Discant polonice loqui si 
qui Poloniam habitare contendunt nisi adeo stupidi esse volumus tu 
vel ab ipsis Alamanis de nostro idiomate idem fieri non perscipia- 
mus“ 28).

U części przynajmniej rycerstwa powiązanie takie niewątpliwie 
istnieje i wcześniej. Jest rzeczą dla nas szczególnie interesującą, że 
wiele takich jednostek wydał Śląsk mimo zgermanizowania dużej 
części feudałów śląskich w XV wieku. Przy jednej z takich postaci 
pragniemy zatrzymać się dłużej w niniejszym artykule.

Kiedy płomień wojen husyckich rozpalił się na ziemi czeskiej, 
a walczące stronnictwa oddawały koronę św. Wacława królowi pol
skiemu, w wyprawie polskiej do Czech, której przewodził Zygmunt 
Korybutowicz znajdował się i rycerz z Wilfina, Piotr — zwany Pola
kiem. Co pehnęło go w szeregi husyckie?

Jako jeden z drobnych rycerzy śląskich należał Piotr do tej war
stwy społecznej, której rola dziejowa kończy się, a która w dobie 
narastania nowych sił wytwórczych nie wiele miała już do spełnienia. 
Niejeden z jej członków mający wielkie aspiracje, pragnący dorów
nać bogactwem i polorem wielkim panom i książętom, nie posiadając 
zaś ani majątku ani sławy, szukał wszelkich nadarzających się dróg 
i sposobów, by zapewnić sobie jedno i drugie. Nie bez znaczenia więc 
i dla Polaka mogły być względy osobiste jak chęć odegrania samo
dzielnej roli politycznej, oraz widoki łupów wojennych, a więc to 
wszystko co cechowało upadające rycerstwo średniowieczne. Nie za
wiódł się. W kwietniu 1422 roku otrzymuje prawdopodobnie zdobyty

27) D ł u g o s z  J., Opera omnia XIII. str. 437.
28) SPPP. V. str. 125—36.



przez Kory buta Uniczów 29). Ale wolno przypuszczać, że nie tylko 
widoki materialne związały Piotra Polaka, jak wielu innych rycerzy, 
z ruchem husyckim. Świadomość narodowościowa rycerstwa, wzra
stająca wśród walk z niemieckim agresorem feudalnym, zwłaszcza 
z krzyżakami, w szybki sposób ogarniała i Śląsk, wpływając w po
ważnym stopniu na kształtowanie się postawy politycznej drobnej, 
trwającej jeszcze przy polskości szlachty.

Świadczy o tym nie tylko wzrastający z biegiem lat udział Ślą
zaków w walkach, jakie toczyła Polska z Zakonem30), ale również 
bezpośrednie przekazy źródłowe. Na Śląsku przecież zapisano o Grun
waldzie jedną z naj charakterystyczniej szych opinii współczesnych, 
jako o zwycięstwie odniesionym „iustissima Dei permissione et iu- 
dicio oculto" 31). Poczucie krzywdy „języka słowiańskiego" wyrzą
dzanej przez feudałów niemieckich mających pełne poparcie kościoła 
— którzy czy to rycerstwo zakonne na północnym pograniczu Polski, 
czy krucjaty antyczeskie „cedes et interfectiones fecerunt" jak po
wiada też sama zapiska „non parcentes sexui vel etati ut eorum cru- 
delitas celum penetraret", czyniło niejednokrotnie z dawnych dwo
rzan luksemburskich, jakim był niejeden poznany husyta, zdecydo
wanych zwolenników Taborytów.

Podczas kiedy „Książę Husyta" odwołany pod naciskiem Zyg
munta Luksemburskiego porzuca Czechy, Piotr Polak pozostaje tam 
jak się zdaje aż do roku 1428. Nie był jedynym z Polaków. Udział 
rycerstwa polskiego w walkach z Zygmuntem Luksemburskim 
w Czechach nie ustawał ani na chwilę, a należeli oni do elementów 
naj radykalniej szych jak świadczy choćby satyra antypolska wydru
kowana przez Hófflera 32). Wszak jednym z przywódców rozruchu 
przeciw Kory butowi jaki wszczęto w Pradze, kiedy wyszły na jaw 
kontakty jego z Zygmuntem Luksemburskim, był Polak — Wyszek. 
Z tymi samymi radykalnymi elementami sprzągł się widać i nasz 
Ślązak, skoro w roku 1428 powraca na Śląsk razem z wkraczającymi 
nań oddziałami taboryckimi, wiedzionymi przez Prokopa i rycerza 
polskiego Dobka Puchałę 33). Był to rok, w którym na Śląsku wznio
sła się wysoko fala wrzenia husyckiego. Zbiegali do husytów masowo 
chłopi, miasta pełne były „zdrajców". Łączyło się z husytami rycer

29) Cod. e p i s t .  Vitoldi, 1090.
w) M a l e c z y ń s k a  E., Udział Śląska w zmaganiach polsko-niemieckich 

pierwszej połowy XV w., (Sobótka 1946).
31) SS. rer. Siles. I, str. 256.
32) H ó f 1 e r, Geschichtsschreiber I, str. 564.
33) Ma c e k  J., Husite na Bałtu a ve Yelkopolsku, str. 26.



stwo 34 35). Starosta łużycki tak pisze 21. XII 1428 r. do rady miasta 
Zgorzelca: „Kacerze biwakują niedaleko Kłodzka i są w Bystrzycy, 
gdzie podkopali wieżę i zdobyli miasto. Obesłałem książąt, kraj i mia
sta, lecz nikt nie chce powstawać'4 35). Przeciwnie z husytami łączy 
się wielu książąt piastowskich. I tak na ich stronę przechodzą ks. 
Bolko Stary, jego brat Bernard, Bolko młodszy opolski, Jan z Ziembie, 
Ludwik z Oławy, Wacław głubczycki, Przemko opawski oraz Kaźko 
oświęcimski i cieszyński36). Książęta w swej decyzji kierowali się 
dobrze pojętym poczuciem własnego bezpieczeństwa. Po pierwsze, 
stając po stronie husytów odsuwali od swych majątków widmo znisz
czenia, a po drugie swą obecnością starali się przytępić radykalne 
ostrze ruchu. Niewielu wytrwało przy nowej idei do końca tak jak 
Bolko V opolski 37).

Część przecież Piastów śląskich, w pierwszej linii biskup wro
cławski Konrad książę oleśnicki, pozostaje jaknajściślej powiązany 
z Zygmuntem Luksemburskim. Przeciwko niemu też skierowali hu- 
syci szczególną nienawiść. W liście do arcyb. gnieźnieńskiego żali się 
Konrad, że nie tylko wielkie szkody wyrządzili mu w ludziach, ale 
i jego osobę zamierzają całkowicie unicestwić 38).

Charakterystyczna jest postawa miast śląskich. Miasta mniejsze 
przechodzą z reguły na stronę husycką. Przyczyn tej postawy części 
mieszczaństwa należy w pewnej mierze szukać w sytuacji ekono
micznej, jaka się wytworzyła w okresie wojen husyckich. I tak 
w czasie ich trwania miasta śląskie odcięte od rynku czeskiego 
przy jednoczesnym- utrudnieniu kontaktów z Polską przechodziły 
kryzys gospodarczy. Dotknął on przede wszystkim mniejsze miasta 
w większości swej polskie, dławione silną konkurencją Wrocławia. 
Czynnik gospodarczy splatał się tu jednak z narodowościowym. 
Niechęć do patrycjatu wrocławskiego jako do potężnego feudała 
monopolizującego w swym ręku cały handel, powiększała się jeszcze 
na skutek przeciwieństw narodowościowych, pomiędzy stolicą Śląska 
a innymi drobnymi miastami. Stąd też akces tych ostatnich do 
obozu husyckiego, stąd popieranie oddziałów powstańczych i ich 
przywódców.

34) H e c k  R., Śląsk w czasach powstania husyckiego, (Szkice z dziejów 
Śląska), Warszawa 1953.

85) SS. rer. Siles. VI, str. 106.
30) I b i d., str. 49.
37) I b i d., X, str. 26.
35) Cod.  e p i s t. XV saec. II, nr 166.



Równocześnie jednak musimy pamiętać, że ruch husycki na Ślą
sku ogarnął też i wciągnął liczne rzesze husytów niemieckich, podob
nie jak działo się to w samych Niemczech 39).

Wyprawa taborycka wkraczająca na Śląsk w r. 1428 była jedną 
z tych licznych wypraw, które przedsiębrali Taboryci w tym okresie 
dla podania ręki powstaniom ludności miejscowej. Początkowo obej
muje ona ziemię kłodzką opanowaną prawie w całości przez husytów. 
Liczni ich zwolennicy wystawiali warty trzymane w górach przez 
chłopstwo. W okolicach Międzylesia chłopi wartujący na górach na
padnięci zostali przez wojska zebrane z Kłodzka; w czasie walki 
zabili husyccy chłopi trzech żołnierzy i trzech spalili40).

Zbrojne oddziały taboryckie podchodzą pod Kłodzko, zajmując 
położony na południowy wschód od miasta zamek Humelszlos41), 
który zostaje zamieniony na bazę wypadową. Jednocześnie zamek ten 
miał spełniać rolę punktu łączącego Śląsk z głównym ośrodkiem re
wolucji — z Czechami. Dowództwo zamku oddano Piotrowi Polakowi, 
co świadczyło o dużym zaufaniu Taborytów do polskiego przywódcy. 
Wsparte o postawę śląskich mas ludowych oddziały husyckie szybko 
opanowują jeden po drugim zamki i miasta. Zygmunt Luksemburski 
konstatuje z przerażeniem, że większość obronnych punktów Śląska 
znalazła się w rękach „najczystszej krwi Polaków" 42). W szeregach 
walczących na Śląsku husytów polskich, na jedno z pierwszych miejsc 
wysuwa się obok Puchały, Siestrzeńca, Zygmunta Korybutowicza, 
nasz rycerz z Wilfina. Rolę punktu oparcia i bazy wypadowej spełnia 
dla niego Niemcza, którą obejmuje w zarząd, organizując w okolicy 
niemal normalną administrację i nazywając się dumnie burgrabią 
Niemczy. Z podziwem pisze Długosz, że Niemcza w ręku Polaka była 
„multitudine gentium communita" i że husycki burgrabia „totam 
regionem sibi fecit tributariam" 43). W czasie walk husyckich na 
Śląsku, były dwa główne ośrodki, dwie jakgdyby stolice, w których 
skupiało się życie polityczne, kulturalne i gospodarcze. Jednym takim 
ośrodkiem były Gliwice, w których usadowił się Zygmunt Korybuto-

:,a) S m i r i n  M. M., Rewolucjonnyje otkliki gusitskich wojin w Gier- 
manii, (Izwiest. AN ZSSR 1951, nr 4); Te n ż e ,  Reformacja impieratora Sigis- 
munda, politiczeskij pamflet XV wieka, (Srednije wieka III, str. 217); Ma l e -  
c z y ń s k a E., Studia nad hasłami narodowościowymi, str. 66.

40) SS. rer. Siles. VI, 15.
41) G r ii n h a g e n C., D. Hussitenkampfe der Schlesier, Wrocław 1872, 

str. 258.
42) Cod. epist. Vitoldi, nr 1409.
43) D ł u g o s z  J., Opera omnia XIII, str. 354.



wicz jako gospodarz południowej części Śląska, drugim — Niemcza, 
gdzie widzimy Piotra Polaka zarządzającego środkowym Śląskiem.

W ciągu najbliższych lat nie ustawały na Śląsku walki. Patry- 
cjat wrocławski i świdnicki oraz oddziały najęte za pieniądze biskupa 
Konrada nie szczędziły wysiłków, aby „przywrócić porządek na Ślą
sku", poddać go znów pod panowanie luksemburskie. Opanowawszy 
w roku 1429 Oławę urządzono tam straszliwą rzeź ludności husyckiej 
i „napełniono nimi studnie" jak powiada kronikarz44). Niemcza 
w ręku Polaka trzymała się jednak nieugięcie. „I chociaż — pisze 
dalej Długosz na pewno niechętny husytom ale nie mogący się oprzeć 
podziwowi a nawet pewnej sympatii dla Polaka — wielokrotnie ksią
żęta śląscy i mieszczanie wrocławscy wspomniane miasto Niemczę 
otaczali i trzymali w oblężeniu, tak dzielny był opór obrońców, że 
zdobycie jego nie mogło dojść do skutku" 45). Mało tego. Oddziały 
pod wodzą rycerza z Wilfina, którego cechowała wielka aktywność 
i ruchliwość zapuszczały się pod sam Wrocław. Oto jak pisze o tym 
kronikarz śląski: „Najgorsi husyci byli pod Wrocławiem. Tegoż roku 
— 1428 — w dzień świętych Filipa i Jakuba husyci byli przed Wro
cławiem, niszcząc obrazy nowej kaplicy, oraz paląc własność św. Mi
kołaja i liczne domy i stodoły, nocując aż do piątej godziny koło 
młyna Knoffmole; ustępując stąd spalili liczne wsi koło Wrocławia 
i Strzelina uprowadzając niezliczone łupy" 46). A choć o zdobycie 
potężnej stolicy Śląska nie mógł się Piotr Polak łatwo kusić — pa
niczny lęk ogarniał niepewne jutra na Śląsku niemieckie klasy pa
nujące. Według wszelkiego prawdopodobieństwa bierze też Polak 
udział w pogromie wrocławskiego żołdactwa na polach Strzelina 47). 
Krwawa krucjata skierowana raz jeszcze na Czechy przez Zygmunta 
Luksemburskiego poniosła klęskę pod Domażlicami, po której lęk 
ogarnął całą Europę. Wszędzie podnosiły głowę powstania chłopskie; 
kiedy na północne pogranicze Polski spadł w tymże roku najazd ze 
strony Krzyżaków pragnących sparaliżować pomoc rycerstwa pol
skiego dla Czechów — miejscowi chłopi rozbili rycerzy zakonnych 
w bitwie pod Dąbkiem, biorąc siedmiu komturów do niewoli, którzy 
niebawem pomarli48).

W roku następnym Polska związała się oficjalnym przymierzem 
z husyckimi Czechami i poczęła przygotowywać odwetową wyprawę

44) SS. rer. Siles. XII, str. 48.
45) D ł u g o s z  J., Opera omnia XIII, str. 354.
4#) SS. rer. Siles. XII, str. 47.
47) Ibid. ,  str. 49—90.
48) D ł u g o s z  J., Opera omnia XIII, str. 460.



na kraje zakonne, gdzie ludność pełna była nienawiści ku krzyżackim 
ciemiężycielom i wyzyskiwaczom.

Dla przyszłej wyprawy było rzeczą bardzo ważną posiadanie przez 
dowódców taboryckich silnego oparcia na Śląsku. Zdawali sobie 
z tego sprawę także zwolennicy Zygmunta Luksemburskiego, to też 
spadał na zamki dzierżone przez husytów atak po ataku. Odparłszy 
jeszcze jedno oblężenie Niemczy przez połączone siły Wrocławia, 
Świdnicy, książąt Konrada oleśnickiego i Ludwika brzeskiego, po
śpieszył Piotr Polak z odsieczą zamkowi na górze Sobótce, w którym 
bronił się śląski husyta Niemiec Jan Kolda49). To śmiałe ponowne 
zapuszczenie się pod sam Wrocław miało jednak tym razem skończyć 
się dla rycerza z Wilfina fatalnie. Otoczony wraz z 60-cioma innymi 
rycerzami husyckimi dostaje się Piotr Polak do niewoli 50). Było to 
w maju 1433 roku w przededniu wyruszenia wielkiej polsko-czeskiej 
wyprawy na Zakon. Zorganizowana przez Piotra Polaka baza hu- 
sycka — Niemcza, broniła się dalej nieugięcie. Dla niego samego 
jednak zamiast uczestnictwa w wyprawie na Pomorze otwarł się długi 
i ciężki okres więzienia, w którym tylko spory Wrocławia i Świdnicy
0 jeńca ratowały go od przeznaczonej kacerzom śmierci.

Nie wiadomo zresztą, jakby się skończyła sprawa rycerza z Wil
fina, gdyby nie zmiana ogólnej sytuacji, którą przyniósł rok 1434. 
Kościół i Zygmunt Luksemburski już niebawem po bitwie pod Doma- 
żlicami w obliczu szerzenia się radykalnych haseł po całej Europie, 
starali się nawiązać rokowania z częścią husytów, głównie ze szlachtą, 
stanowiącą odłam kalikstynów, która czuła się zagrożoną radykalny
mi hasłami Taborytów. Słabość ruchu, z którym połączyły się liczne 
elementy feudałów czeskich, okazała się teraz w całej pełni. Kalik- 
styni w porozumieniu z Zygmuntem Luksemburskim i kurią rozbili 
Taborytów pod Lipanami, po czym zawarto ostatecznie ugodę toru
jącą drogę Zygmuntowi Luksemburskiemu na tron czeski.

Opór Taborytów nie wygasł całkowicie. Tlały jego ośrodki; bro
nić się będzie np. przez kilka lat w Czechach rycerz Jan Rohacz 
z Dubu na zamku Sion, a wraz z nim Polak Wyszek Raczyński. Zyg
munt czuł się niepewnym, bał się początkowo środków gwałtownych
1 chętnie szedł na kompromisy pozbywając się przeciwników z kraju. 
Śląscy husyci nie mieli na co liczyć na miejscu. Nie tylko próżno 
było teraz marzyć o pomocy z Czech, ale i w Polsce po śmierci Ja

49) SS. rer. Siles. XII, str. 4T.
50) M a l e c z y ń s k i  K., R e i t e r  J., Teksty źródłowe do historii Wrocła

wia, (Sobótka S. B, zesz. 2, 1951).



giełły wszechwładny biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki darzył 
pełnym poparciem dążenia książąt i wyższej hierarchii kościelnej do 
całkowitego stłumienia powstania husyckiego na Śląsku. Ludzie po
częli się ratować jak mogli. W takich to warunkach Wrocławianie 
wykupili Niemczę za pieniądze z rąk husyckiego rycerstwa, wypusz
czając równocześnie z więzienia Piotra Polaka51). Po opuszczeniu 
więzienia widzimy Polaka w domu Wrocławianina Marcina Blo- 
hutta 52), gdzie prawdopodobnie trzymano go pod nadzorem. Następ
nie przewieziony zostaje do Nysy 53) — posiadłości biskupów wro
cławskich — gdzie jak można przypuszczać, oficjalne czynniki koś
cielne starały się wywrzeć na nim pewną presję moralną w kierunku 
odstąpienia od zasad husyckich. Na próżno przecież. W jaki sposób 
wydostał się Polak z Nysy nie wiemy. Niebawem jednak widzimy go 
na terenie Wielkopolski.

Był to teren z dawna silnie ogarnięty ruchem husyckim, pełen 
świeżej nienawiści do Krzyżaków. Nie tylko na pograniczu zakonnym 
leżąca ziemia kujawska była przez cały XV wiek ogarnięta silnym 
ruchem husyckim 54), ale ruch szerzył się i w samych ziemiach za
konnych. Już po powrocie przedstawicieli Zakonu z soboru w Kon
stancji musiano w krajach krzyżackich wydać szereg ostrych zarzą
dzeń anty husyckich55). Lęk Zakonu przed szerzeniem się haseł 
husyckich wzmógł się w roku 1420. Wielki mistrz wydał wtedy ostre 
zakazy porozumienia się stanów między sobą56); po miastach tro
piono husyckich kaznodziei 57). W latach późniejszych, nawet wśród 
szlachty ziem zakonnych opornie szły daniny kościelne na krucjaty 
przeciw husyckie, a zbrojne rycerstwo zaciągnięte w Prusach — po
dobnie jak rycerstwo z ziem polskich obawiano się dopuścić na plac 
boju w Czechach, aby nie przeszło na stronę wroga 58). Nawet wśród 
niższego duchowieństwa krzyżackiego poczęły odzywać się głosy pro

51) SS. rer. Siles. VI, str. 177.
s2) Ibid. ,  XII, str. 50—1.
53) I b i d., str. 50—1.
54) Por. K a r w o w s k i  S., Husytyzm na Kujawach, (Przegl. Wielkopol. 

1914); por. również relację Elgota: „heretycka zaraza z Czech silnie zaczęła za
puszczać korzenie w ziemiach Wielkiej Polski, a zwłaszcza w ziemi dobrzyń
skiej ...w owej ziemi dobrzyńskiej wielu jest plebanów i proboszczów i wiele 
szlachty obojej płci, którzy sercem do owych herezji przystali i rzeczywiście 
wyznają"; por. Cod.  e p i s t. XV saec. II, str. 297.

65) Mo num.  Varmiensia II, str. 297; por. M a c e k  J., Husite na Bałtu, 
str. 48.

5e) T o e p p e n M., Akten d. Standetage Preussens, Leipzig' 1878, I, str. 347.
57) V o i g t J., Geschichte Preussens, Królewiec 1827, II, str. 374.
5B) Ma c e k  J., Husite na Bałtu, str. 49.



testu przeciw niebywałemu uciskowi stosowanemu przez krzyżactwo 
przeciw masom ludowym „...Gdy biedny człowiek jest uciskany przez 
swego sędziego i odwoła się do swego pana, (kiedy) obydwie strony 
przed pana przybędą, pan mówi: muszę wierzyć dostojnym członkom 
zgromadzenia, biednemu człowiekowi nie chce się dać wiary, i będzie 
on coraz więcej i coraz bardziej umęczony. Zabierze mu się jego cięż
ką pracę, którą winien siebie, swą żonę i dziecko wyżywić. O bez
bożne okrucieństwo strapionym dodawać troski, tak więc pożera się 
biednych. Tacy sędziowie i panowie równają się Piłatowi... pozwólcie 
dojść do głosu swego serca straszliwej mowie Pana, który taki wyrok 
wypowiedział do Mojżesza: znieś wszystkich książąt ludu i powieś ich 
ku słońcu na szubienicy..." 59).

Ludność miejscowa witała też z zapałem oddziały husyckie 
w roku 1433 60). Pobyt wojsk husyckich okazał się przejściowym. 
Klęska Zakonu poniesiona od Polski w roku 1435 w bitwie nad 
Świętą wzmogła jednak ponownie nadzieje. A choć wkrótce po niej 
nastąpił pokój i pod wpływem Zbigniewa Oleśnickiego zamiast wy
korzystać zwycięstwo dla rewindykacji na północy, skierowano woj
ska polskie do walki ze Świdrygiełłą — ani nadzieje na walkę z Za
konem ani wrzenie na pograniczu nie ustawało.

Wśród takich to warunków Piotr Polak znalazłszy się w Wielko- 
polsce nie myślał opuszczać rąk. Ciekawa a nie znana Maćkowi re
lacja komtura toruńskiego do wielkiego mistrza podaje nam miano
wicie następujące szczegóły, „...raczcie łaskawy panie wiedzieć, że 
z Nieszawy miałem wiadomości i ostrzeżenia, że Piotr Polak wraz 
z pewną ilością kacerzy, którzy nigdzie utrzymać się nie mogąc 
w liczbie ponad dziewięćdziesiąt koni wyruszyli na Poznań, gdzie 
rozproszyli się po miastach i osiedlach, aby się zatrzymać do końca 
przyszłego dnia. Tenże Piotr Polak a także Puchała przygotowali bron 
i wszelki sprzęt, zapomocą którego można zdobywać budynki i jak 
można przypuszczać zamierzają przy końcu tego dnia siłą wyruszyć 
pod Nieszawę i jeżeli nie uda im się zdobyć naszego zamku bronią 
palną, to chcą się pod niego podkopać. Jednakowoż przypuszczam, że 
z powodu wody nie będą się mogli podkopać. Otrzymaliśmy również 
ostrzeżenie, że Polacy na tenże dzień chcą w wielkiej sile zgroma
dzić się i nie wiem czy takie zbieranie się i zapraszanie kacerzy na 
narady nie przyniesie krajowi gwałtów, szkód i strat" 61). Nie wie
my jakie były dalsze losy przedsięwzięcia, które oczywiście większych

59) SS. rer. Pruss. IV, str. 450.
°°) M a c e k  J., Husite na Bałtu, str. 48.
61) Cod.  e p i s t. XV saec. III, nr 35.



wyników nie dało. Skończyło się na złupieniu Nowej Marchii 62). Ale 
jest rzeczą charakterystyczną, że poruszyło umysły w całej Wielko- 
polsce. Akta poznańskich sądów duchownych przechowały nam 
współczesną sprawę drobnego proboszcza Piotra Gołąbka z opatem 
w Wągrowcu. Otóż ksiądz Gołąbek nakazał w parafii modły „pro 
Petro Polak, defensore huius regni“. Niedługo potem napadli go lu
dzie opata i pobili odgrażając się „będziesz pamiętał modlić się nie 
za Piotra Polaka, ale za naszego pana opata“ 63).

Po bitwie pod Lipanami emigracja taborycka z Czech rozsypana 
po okolicznych krajach wzmogła wszędzie wrzenie husyckie. Z dru
giej strony zwycięski obóz antyhusycki nie szczędził represji. To też 
właśnie w okresie po Lipanach podnoszą głowę powstania husyckie 
w sąsiadujących z Czechami krajach: na Węgrzech64) i w Polsce, 
gdzie dochodzi do tzw. konfederacji Spytka z Melsztyna65 *).

Próba powstania husyckiego w Polsce wymaga jeszcze specjal
nego opracowania, nie tu miejsce zatrzymywać się dłużej nad jej 
dziejami. Przypomnimy tylko, że powstanie Spytka wybuchło 
w chwili gdy wyłoniła się znowu możliwość wspólnej polsko-czeskiej 
walki przeciw Albrechtowi Habsburskiemu i że wybuchło w imię 
poparcia tej walki 6e). Otóż w liczbie jego członków odnajdujemy na
szego rycerza z W ilfina67); wolno przypuszczać, że był również 
uczestnikiem bitwy grotnickiej.

Po pogromie grotnickim nie pozostawało dla husytów więcej 
miejsca w Małopolsce, w husyckiej Wielkopolsce stawało się też 
coraz ciężej — zbliżał się głośny atak biskupa Andrzeja z Bnina na 
Zbąszyń. Obszarem, na którym w granicach państwa polskiego było 
jeszcze najbezpieczniej, gdzie najmniej śmiało poczynał sobie jeszcze 
kler łaciński — były ziemie ruskie. Dzieje husytyzmu na przyna
leżnej do Rzeczypospolitej Rusi to znów szerokie wymagające po
nownego opracowania zagadnienie 68).

a2) I b i d., nr 40.
°3) A c t a  capitul. II, nr 329, 330.
M) Por. A n g y a l e ,  Ungarn und Tschechen, Ungarn u. seine Nachbarn,

Budapest 1944; R a f f y I., Die Hussiten in Ungarn, (Ztschr. f. wiss. Theologie 
XXXV).

#5) P r o c h a s k a  A., Konfederacja Spytka z Melsztyna, (Przew. Nauk.
i Liter. 1887).

68) M a 1 e c z y ń s k a E., Społeczeństwo polskie pierwszej połowy XV w. 
wobec zagadnień zachodnich, Wrocław 1947, str. 143—4.

#7) Cod.  e p i s t .  XV saec, II, nr 390.
fl8) Ze starszej literatury por. P e r w o l f  J., Sławijanie ich wzajemnyje 

otnoszenija i związki, Warszawa 1890, II; P a l m o v  J., W woprosu o snosze-



Wiemy, że jeszcze przed śmiercią Husa w Konstancji bawił na 
Rusi Hieronim z P ragi69), o wpływach husyckich na Litwie świadczy 
m. in. list biskupa dorpackiego do Witolda, w którym tenże domaga 
się od księcia ukarania przebywających na jego dworze rycerzy, 
którzy „łajali z wielką hańbą obelżywymi słowami święty sobór, że 
owego Jana spalił niesłusznie jako kacerza i wiele innych słów tam 
mówiono przeciw wierze chrześcijańskiej" 70). Już w roku 1422 z Rusi 
głównie ściągnął Zygmunt Korybut rycerstwo na wyprawę do Czech, 
gdy zaś w roku 1423 wzywał król ziemian tutejszych do wyprawy 
przeciw husytom, ci ociągali się mówiąc, że są „niestosowni do 
marszu" 71).

Dobra biskupa lwowskiego były równocześnie poważnie zagro
żone 72). Wrzenie nie ustawało. W roku 1432 pisze Oleśnicki do Juliu
sza Cezariniego o groźnej sytuacji na Rusi i Mołdawii. Wojewoda 
mołdawski hołdownik króla i królestwa, schizmatyk, sprzymierzony 
ze Swidrygiełłą zrzucił poddaństwo Jagiełły, uwiedziony obietnicami 
tamtego, że obrządek ich i sektę wywyższy „a co jest jeszcze bardziej 
niebezpieczne, dopuścił do swego państwa pewnego mnicha z za
konu franciszkanów, który nauki sekty husyckiej publicznie głosi 
i uwiódł już nimi więks -ość pospólstwa. Ciągnie przez pola mając za 
sobą ogromne tłumy ludzi, ucząc ich wojsko sprawować i wszystkie 
obyczaje zachowywać jakie u heretyków czeskich są zachowywane. 
Już sprawił, że biskup katolicki i wierni są opuszczeni i podejrzani 
i nakłania wojewodę, aby przeciw nim wystąpił, jak o tym pisze 
nam wspomniany biskup katolicki, prosząc o pomoc i radę w tej 
sprawie. Pan zaś król nasz i prałaci i baronowie jego napisali do 
wspomnianego wojewody dość twardo, aby tak błądzącego męża nie 
trzymał w domu swoim, ale posłał go uwięzionego do królestwa pol
skiego, aby go tam prałaci duchowni zbadali, ale to jeszcze bardziej 
skłoniło wojewodę do powstrzymania tamtego, bo zaraz po owych 
pismach edykt w całej ziemi swojej ogłosił grożąc karą, gdyby ktoś 
molestował, zapewniając mu swobodne życie i głoszenie swej 
sekty" 73).

nijach Czechow gusitow z wostocznoju cierkwoju połowiny XV stoi., Petersburg 
1889; H r u s z e w s k i  M., Wpływ czeskoho nacjonalnoho ruchu XIV—XV w. 
w żyttiu Ukrainy, Lwów 1929; M a c o u r e k  J., Husitsvi v rumunskych zemich, 
(Ćas. Matice Moravs. 192T).

89) H a r d t, Magnum Constanciense concilium, Leipzig 1700, IV, str. 677—80.
70) Cod.  e p i s t. Vitoldi nr 723.
71) P a 1 a c k y Fr., Urkundliche Beitrage I. nr 273.
72) Cod.  e p i s t .  XV saec. I, cz. 1, nr 60.
73) I b i d., nr 204.



W tym samym liście pisze Oleśnicki o Rusi: „...nie tyle obawiać 
się należy ze strony heretyków czeskich, lecz więcej od heretyków 
i schyzmatyków sektę grecką tworzących, którzy wydają się zgadzać 
z Czechami w sprawach wielu artykułów, a to komunii pod obu po
staciami, ubóstwa kleru i wielu innych nadużyć i są jednego języka. 
Liczni między nimi często bywają posłowie, a ostatnio został zatrzy
many w królestwie polskim jeden poseł księcia Zygmunta Kory bu
to wieża przebywającego u Czechów heretyków ...z listami przyjazny
mi od wszystkich Taborytów i samego księcia Zygmunta przy któ
rego pośrednictwie to wszystko się dzieje" 74).

Ruch husycki na Rusi zaostrzał fakt, że już wówczas Ruś była 
terenem szybkiego wzrostu fortun polskich rodzin możnowładczych 
zwłaszcza Odrowążów 75), przeciwko którym jeszcze po kilkudziesię
ciu latach wybuchnie ostra konfederacja szlachecka76), i polskich 
dążeń inkorporacyjnych, którym uległa Ruś halicka, ale którym opie
rał się zacięcie Wołyń i Podole77). Polityczną i kościelną ekspansję 
na wschód popierał z całej siły Zbigniew Oleśnicki, skupiając wokół 
siebie nie tylko możnowładztwo małopolskie ale i drobniejsze rody 
rycerskie. Między innymi głośnym takim rodem, nie przebierającym 
w środkach, łupieżców kresowych była rodzina Buczackich. Oni to 
w roku 1430 zanim jeszcze rozeszła się wieść o śmierci Witolda za
praszają nic nie przeczuwającego starostę kamienieckiego Dowgierda 
na przyjazną rozmowę, podstępem go więżą i siłą zajmują zamek 78). 
Oni w latach następnych razem z Mężykiem z Dąbrowy toczą zaciętą 
walkę o Podole z książętami Ostrogskimi79), aby w roku 1433 stracić 
je ostatecznie na rzecz tychże kniaziów ruskich 80 81). W gorących dniach 
walki o Śląsk nie brakło na jego terenie — rzecz to charaktery styczna 
— i rycerza husyty ruskiego Fryderyka Ostrogskiego8ł). Był to 
człowiek niewątpliwie Piotrowi Polakowi znany i bliski. Po upadku 
powstania na Śląsku usiłuje się Fryderyk Ostrogski wczesną wiosną 
1434 roku przedrzeć przez Małopolskę na tereny ojczyste, idąc gór

74) I b i d., nr 204.
75) M a 1 e c z y ń s k a E., Społeczeństwo polskie, str. 135.
7#) P r o c h a s k a  A., Konfederacja lwowska z r. 1464, (Kwart. Histor. 

1892, VI, str. 728 nn.).
77) L e w i c k i  A., Wołyń i powstanie Swidrygiełły. Kraków 1892; H a

le  c k i O., Ostatnie lata Swidrygiełły, Kraków 1915; K o l a n k o w s k i  L., 
Dzieje wielkiego księstwa litewskiego, Warszawa 1930.

78) D ł u g o s z  J., Opera omnia XIII, str. 422.
7B) Ibid. ,  str. 487.
80) I b i d., str. 520.
81) SS. rer. Siles. VI, str. 81.



skim pograniczem polsko-węgierskim wśród śniegów, powodzi i utar
czek z siłami możnowładztwa polskiego 82). Jak wiadomo mimo poko
nania Swidrygiełły, mimo prób przejednania szlachty schizmatyckiej 
zrównaniem jej w prawach z Rusią, trwał nadal opór przeciw możno
władztwu polskiemu na pograniczu podolsko-wołyńskim i miał prze
ciągnąć się aż po czasy Kazimierza Jagiellończyka.

I rzecz znowu charakterystyczna, że jakby za odwdziękę za 
udział Fryderyka Ostrogskiego w walce o Śląsk, Piotr Polak po nie- 
udałych próbach rozpalenia walki przeciw Zakonowi w Wielkopolsce 
zjawia się na owych terenach wschodnich jako dzierżyciel zamków 
podolskich — zapewne nie z ramienia ale wbrew możnowładztwu 
polskiemu 83).

Tymczasem w Polsce, po upadku próby powstania husyckiego 
rósł coraz bardziej wpływ Zbigniewa Oleśnickiego i Kurii rzymskiej 
usiłującej zrobić z Władysława Jagiellończyka narzędzie swojej po
lityki na Węgrzech. Znów nie tu miejsce wchodzić szczegółowo w całe 
zagadnienie elekcji węgierskiej Władysława III. Wszystko wskazuje 
jednak na to, że w dalszej swej polityce węgierskiej związał się młody 
król — syn powiązanej tak blisko z husytami żony Jagiełły Sonki 
Holszańskiej z siłami, które na Węgrzech stanowiły obóz opozycyjny 
w stosunku do polityki Zbigniewa Oleśnickiego; z tymi samymi siła
mi, które wznieciły powstanie węgierskie w roku 1437 a na sztandarze 
swym wypisały również i bezkompromisową walkę o wyzwolenie 
Słowian bałkańskich z jarzma tureckiego. Nic dziwnego też, że po
spieszyli z królem na Węgry tłumnie husyci polscy, dawni uczestnicy 
konfederacji Spytka z Melsztyna. Wśród nich znajdujemy i Piotra 
Polaka, który rozkazem królewskim — a raczej trzeba to zrozumieć, 
pod naciskiem wszechwładnego w Polsce Oleśnickiego — zmuszony 
był oddać zamki podolskie w ręce Buczackich. Ślad pobytu Piotra 
na Węgrzech to ostatnia wzmianka jaką przechowały nam źródła 
o śląskim rycerzu husycie.

Rzućmy raz jeszcze okiem na całość dziejów Piotra Polaka z Wil- 
fina — dziejów typowych prawdopodobnie dla niejednego husyty 
śląskiego. Walka przeciwko siłom luksemburskim w Czechach o spo
łeczne i narodowe wyzwolenie ludu czeskiego, przeciw sprzymierzo
nym siłom Zygmunta Luksemburskiego i papiestwa; walka przeciwko 
tymże siłom o odzyskanie Śląska dla Polski; zryw o kresy północne 
z Zakonem; solidarność z Rusią walczącą przeciw ekspansji możno- * 8

82) D ł u g o s z  J., Opera omnia XIII, str. 525.
8S) Ibid. ,  str. 626.



władztwa polskiego; a wreszcie zryw ku wzwoleńczym walkom bał
kańskim, stają przed nami nie tylko jako pełny przygód rycerski 
żywot, ale jako koleje losu człowieka o określonej ideologii.

Byłoby oczywiście grubym błędem ideologię rycerza husyty przy
równywać do współczesnego internacjonalizmu mas pracujących 
i klasy robotniczej; byłoby również nieporozumieniem nie spostrze
gać gospodarczego podłoża niespokojnego żywotu Piotra, ciasnoty 
warunków śląskich, chęci przygód, sławy, łupów i łatwego zysku. 
Ale niezależnie od tych zastrzeżeń źródła mówią wyraźnie, że w ta- 
boryckim odłamie husytów istniały świadome hasła solidarności 
wszystkich walczących z jakimkolwiek uciskiem. Jakże charaktery
styczną jest sytuacja z okresu po bitwie pod Domażlicami, kiedy zwy
cięskie szeregi taboryckie ofiarowują cesarstwu i kurii pokojowe po
jednanie na drodze rokowań soborowych żądając jednak aby w tego 
rodzaju wzięli udział „Indi, Graeci, Armeni Schismatici et breviter 
omnes“. Owe tabory ckie credo ideologiczne było niewątplwie i świa
domym credo ideologicznym Piotra Polaka, jednej z pięknych nie
słusznie zapomnianych postaci z dziejów Śląska.
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