
WALKA KLASOWA CHŁOPÓW CZESKICH W XVII WIEKU

Cz. 2.

R o z d z i a ł  III 

Po wojnie trzydziestoletniej

Najistotniejszą i najbardziej charakterystyczną cechę okresu po- 
białogórskiego stanowi — jeżeli idzie o stosunki ekonomiczne — 
wzrost feudalnego monopolu na ziemię. Długotrwałe, bo dostrzegalne 
już od z górą dwóch wieków dążenie do wzmocnienia feudalnej 
własności, do rozszerzenia feudalnego „prawa" eksploatacji chłopa 
pańszczyźnianego, tendencja do zwiększenia pańszczyzny na miejsce 
renty pieniężnej, oraz ścisłej kontroli procesu produkcji, przy jedno
czesnym wzmożonym nacisku woli pana — i dodajmy nacisku sku
tecznym — także na tereny gromadzkie, jak lasy, łąki i stawy — 
wszystko to zostało osiągnięte przez klasę feudałów, w szczególności 
przez oligarchię magnacką jeszcze w czasie trwania wojny, lub niemal 
nazajutrz po jej zakończeniu.

Jest rzeczą wiadomą, że wszelkie zwiększenie ucisku ekonomicz
nego i każdy wzrost eksploatacji w ustroju feudalnym nieuchronnie 
musi doprowadzić do coraz silniejszego oporu mas chłopskich, do 
wzrostu natężenia walki klasowej. Jak więc sytuacja przedstawiała 
się w Czechach w okresie pobiałogórskim i po wojnie trzydziestolet
niej? Opisane w poprzednim rozdziale zjawiska ilościowe posiadają 
również swoje oblicze jakościowe.

W czasie wojny, kiedy cała niemal ziemia czeska i jej mieszkańcy 
wystawieni byli na łupiestwa obcego żołdactwa, ludność znajdowała 
się w stanie rozproszenia, spowodowanego koniecznością długotrwa
łego ukrywania się. Okropności rządów soldateski uniemożliwiały 
normalną uprawę roli; zmuszały także znaczny odsetek ludności do



szukania ocalenia własnego życia po lasach 1). W takich warunkach 
pola niszczały, zarastając lasem i krzewami, gospodarstwa chłopskie 
popalone i porabowane znikały z powierzchni ziemi. Przez długi sze
reg lat i dziesięcioleci — na co wskazują spisy podatkowe — wiele 
gruntów chłopskich leżało odłogiem, figurując na wspomnianych 
spisach jako „pustki", ponurą monotonią tych lakonicznych wzmianek 
świadcząc o bezlitosnym charakterze wojny. Siła pociągowa, nie
zbędna do uprawy dostarczająca zarazem niezbędnego nawozu, zo
stała na znacznych połaciach kraju wybita, lub rozkradziona, utrud
niając a nawet uniemożliwiając przez pewien czas uprawę. Proces 
feudalnej reprodukcji uległ na znacznych obszarach gwałtownemu 
zahamowaniu. W tej sytuacji siły społeczne, reprezentujące ustrój 
feudalny, rozpoczęły wielką ofensywę, mającą na celu podniesienie 
poziomu feudalnej reprodukcji, co w konsekwencji przyniosło wzmoc
nienie i rozszerzenie bazy ekonomicznej panującego ustroju.

Wspomniano już o fakcie zmniejszenia się natężenia walki kla
sowej w końcowym okresie wojny trzydziestoletniej. Obecnie, po 
Wojnie obserwujemy zjawisko podobne i analogiczne są jego przy
czyny. Leżały one, jak się zdaje, w znacznej pauperyzacji chłopów, 
będącej skutkiem obniżenia się poziomu sił wytwórczych rolnictwa 
po zniszczeniach wojennych. Identyczną niemal sytuację obserwu
jemy na terenie Niemiec, gdzie walka klasowa ulega pewnemu za
hamowaniu 2). Ustawiczne niszczenie gospodarstwa chłopskiego, per
manentny stan niepewności życia i mienia, na pewien czas oderwał 
chłopów od ziemi a zarazem od ich dotychczasowych nawyków pro
dukcyjnych. Beznadziejna długotrwałość wojny i ciągłe nawroty fal 
okupacyjnych spowodują, że oderwani od uprawy chłopi stanowić 
będą wielką armię ludzi luźnych. Pozbawieni pewnej stabilizacji ży
ciowej — choćby stabilizacja ta opierała się na feudalnej eksploa
tacji — chłopi stanowić będą bezwolną i przerażoną masę. Minąć 
musi pewien okres, zanim wchłonięci zostaną przez gospodarkę fol
warczną i zanim znów zaczną walczyć z wyzyskiem. W sytuacji po
wyższej walka klasowa mogła się rozpocząć dopiero po powrocie 
chłopów na ziemię, po zakończeniu wojny.

’) P e k a r  J., Kniha o Kosti, I, str. 111, podaje, że klucz Kosti liczył 
w r. 1649 tylko trzech poddanych. Obfite dane o ucieczkach poddanych, spowo
dowanych działaniami wojennymi i kwaterunkami wojskowymi w listach 
J. Kolenca, starosty majątków królewskich koło Pragi; por. P o h l  J., Dopiey 
J. Kolence z Kolna, (Vestn. król. Ces. Spoi. Nauk tr. hist. 1907—12, str. 25, 
27, 37, 45, 61, 117, 148).

2) Nowaja Istorija, Moskwa 1951, I, str. 271.



Ogólna dezorganizacja, jaką zawierucha wojenna przyniosła, do
prowadziła w niektórych okolicach do rozprzęgnięcia się machiny 
feudalnego ucisku. Poddani nie odrabiali pańszczyzny, zwierzchność 
nie posiadała dość sił, by ją egzekwować. Zanikła swoista „dyscyplina 
pracy“, opierająca się na batogu ekonoma, zwanego „karabaćnik“ 3). 
Wypadki takie, jeżeli nawet były częste, nie były długotrwałe; roz
poczęła się bowiem feudalna ofensywa, płynąca nie ze wzrastającej 
siły i prężności tego ustroju, który się wyraźnie przeżywał, lecz ma
jąca swe źródło w nurtującym ustrój feudalny kryzysie. Możliwość 
zażegnania bezpośredniego niebezpieczeństwa leżała wyłącznie 
w zwiększeniu eksploatacji, przy równoczesnym zbalansowaniu siły 
chłopskiego oporu. Dla wielkich oligarchów, zwycięzców wewnątrz- 
feudalnych konfliktów, wzmożenie wyzysku było jedyną koniecz
nością. Widmo zagłady, pukające do feudalnych zamków, zmuszało 
ich właścicieli do zwiększenia pańszczyzny, do silniejszego przywią
zania chłopa do ziemi, do likwidacji wszelkiej samodzielności, za
równo poszczególnych chłopów, jak i całej gromady.

Tak ogólnie scharakteryzowany proces rozwojowy należy uznać 
za wyraźny regres, za okres „drugiego wydania renty odrobkowej", 
uniemożliwiający na długi czas wzrost elementów kapitalistycznych, 
znacznych i widocznych w ekonomice czeskiej przed Białą Górą.

Do utrzymania tej sytuacji na wsi czeskiej walnie przyczyniły 
się dwie feudalne potencje: państwo i kościół.

Pomiędzy okresem XV wieku, gdy chłopi mogli się skarżyć na 
swych panów przed władcą kraju, a okresem „oświeconego absolu
tyzmu" rozpościera się cały wiek XVII, gdy władza państwowa 
patrzy z zupełną obojętnością na poczynania feudałów. Zresztą in
gerencja państwowa nie była konieczna: Walka klasowa nie osiągnęła 
jeszcze takiego stopnia natężenia, jakie miała sto lat później, gdy 
groziła rozsadzeniem całego państwa. Powtóre — zachłanność finan
sowa państwa była zaspokajana kontrybucjami. Gdy w przyszłości 
monarchia absolutna potrzebować będzie coraz większych środków 
finansowych na armię i biurokrację, jej ingerencja stanie się nie
odzowna dla dalszego istnienia samego ustroju. Chłopi nieśli bowiem 
brzemię podatków i dostarczali rekruta, a każdorazowe zmniejszenie 
ich zdolności płatniczych, jako skutek bezpośredniej eksploatacji,

3) S v o b o d a  J. F., Robotni porućeni z r. 1650 na Vel. Mezifići, (ĆDV 
XIV, 1927, str. 78), ukazuje nam, jak rozprzęgło się działanie aparatu ucisku 
na wsi, kiedy kary trzeba było stosować i wobec sołtysów, którzy wcale nie 
chcieli pracować.



prowadziło do perturbacji w działaniu państwa 4). Tak będzie jed
nak dopiero w w. XVIII.

Pomimo, że król czeski po wojnie nie zwiększył swego stanu 
posiadania, wyzysk i to zwiększony chłopów całego państwa pozostał. 
Polegał on na nakładaniu coraz to nowych, większych podatków tzw. 
kontrybucji, a więc podatków jednorazowych, których nakładanie 
i ściąganie wyjęte zostało spod kompetencji ziemskich sejmów 
stanowych 5). Podstawą opodatkowania była ziemia, lecz nie „biała“ 
ziemia folwarczna, a ,,czarna" ziemia chłopska. Oparcie się na ziemi, 
jako na podstawie wymiaru podatkowego, pociągało za sobą koniecz
ność dokładnego spisu gospodarstw chłopskich, podlegających opo
datkowaniu, co też uczyniono w r. 1652 w Czechach a w r. 1656 ną 
Morawach. Powstaje w ten sposób pierwszy kataster 6).

Spetryfikowanie magnackiego monopolu na ziemię i poddaństwa 
włościan uwidacznia się wyraźnie w „Nowym Prawie Ziemskim", 
wydanym dla Czech w r. 1626, a rok później dla Moraw. Niejedno
krotnie podkreślano, że ten akt woli cesarskiej ograniczał kompeten
cje stanowego sejmu czeskiego na korzyść władzy centralnej. Tak 
istotnie było. Pamiętać jednak trzeba, że w dziedzinie stosunków 
wiejskich „Nowe Prawo Ziemskie" dawało wolną rękę właścicielom 
ziemskim, popierając ich akcję sankcją państwową. Powtarzano 
i umacniano ustawy przeciw zatrudnianiu obcych poddanych, przeciw 
uzbrojonym chłopom, przeciw buntom włościan7). „Nowe Prawo 
Ziemskie" eliminowało ;zupełnie niemal ze sejmu przedstawicieli 
mieszczan, a ci, jak wiadomo, najbardziej byli zainteresowani w mo
żliwościach wolnego najmu i niejednokrotnie w przeszłości przeciw
stawiali się wstecznym projektom możnowładztwa.

4) „Po r. 1648 państwo zostało spowodowane do wypełnienia zadań spo
łecznych, będąc do tego zmuszone trudnościami finansowymi" pisze E n g e l s  F., 
Zamietki o Giermaniji, (Krestjanskaja wojna w Giermaniji, Moskwa 1951, 
str. 168). O stopniowym wzroście wydatków na wojsko por. W r e d e, Gesch. 
d. k. u. k. Armee, Wien 1894; S c h m i d t  F., Heerwesen, (Osterr. Staatswórter- 
buch II, str. 736—91). Stopniowy wzrost podatków na rzecz państwa w porów
naniu z czynszem, płaconym dworowi (jednakże bez uwzględnienia wartości 
pańszczyzny) podaje N o ż i ć k a J., Poddanske pomery na panstvi kumber- 
skem, (CDV XVIII, 1931). Podczas gdy czynsz wynosi stale 42 zł 4 kr., to poda
tek w latach 1684—1697—1703 wzrasta: 34 zł 24 kr, 45 zł 57 kr, 61 zł 30 kr.

5) B a 1 z e r O., Historia ustroju Austrii, str. 244—46.
u) P e k a r  J., Ceske katastry, (OCH XIX, 1913); Ceskoslovenska Vlasti- 

veda IV, str. 502—4; B a l z e r  O., Historia ustroju, str. 336.
7) Ibid.  str. 224.



Nie można nazwać ingerencją wydania w r. 1644 cesarskiego 
deklaratorium, nakazującego każdy wyrok śmierci, ferowany przez 
sąd patrymonialny, przedstawić królewskiemu sądowi apelacyjnemu 
w Pradze. Nie krępowało to działalności tych sądów i przetrwały 
one do następnego wieku, pomagając dziedzicowi w ucisku podda
nych 8).

W samych majątkach królewskich, rozrzuconych po wszystkich 
ziemiach czeskich, położenie chłopów było nieco lepsze, niż w innych 
majątkach. Wprawdzie i oni wystawieni byli na eksploatację ze 
strony właściciela tj. króla czeskiego i urzędników. Posiadali jednak 
prawo przedłożenia swych skarg kamerze królewskiej w Pradze, 
z czego często korzystali. Majątki królewskie, administrowane przez 
specjalnych urzędników, posiadały odpowiednie przepisy, normujące 
ich działalność. W majątkach królewskich wykształciły się więc naj
bardziej dokładne i drobiazgowe przepisy i postanowienia prawne. 
Nie są one tak ostre i wrogie wobec chłopów, jak przepisy obowiązu
jące w dobrach prywatnych, wszystkie jednak zawierają — choćby 
w formie zalążkowej — to wszystko, czym prześladowali poddanych 
właściciele pryw atni9).

Analizując z kolei jeszcze jeden element ówczesnej sytuacji spo
łecznej, mianowicie kościół katolicki, musimy pamiętać, że był on 
z jednej strony wielkim właścicielem ziemskim, z drugiej zaś przed
stawicielem pewnej ideologii politycznej, jaką była wiara katolicka. 
Podstawą potęgi kościoła była wielka własność ziemska, w ramach 
której ucisk i eksploatacja poddanych nie była z pewnością mniejsza 
niż w innych majątkach. Zwycięstwo „króla apostolskiego*4 w wojnie 
z Czechami nie przysporzyło kościołowi, jak z przytoczonych tablic 
wynika, wiele ziemi. Wzmocnił się wprawdzie finansowo narzuconą 
wszystkim chłopom dziesięciną, nieskończenie bardziej zwiększyła 
się jego polityczna i ideologiczna potencja. Cesarstwo prócz władzy 
centralnej potrzebowało pewnego ideologicznego spoiwa, łączącego 
odmienne geograficznie i etnicznie tereny. Cementem tym była wiara 
katolicka i kosmopolityczna organizacja kościelna. Ow „międzynaro
dowy ośrodek systemu feudalnego** był nie tylko elementem jedno
czącym rozmaite kraje i ludy, lecz grał aktywną rolę w toczącej się 
walce klasowej, spełniając służebną rolę wobec feudalnej bazy. Rządy 
dusz, jakie zdobył kościół katolicki po Białej Górze, wzmocnione

8) Ibid.  str. 224.
9) Instrukcja starościńska z lat 1603—1T02 dla majątków kamery, (AC 

XXII, str. 257—481).



przez wyeliminowanie wszelkich konfesyjnych konkurentów, umożli
wiały niemal monopolistyczne wpływanie na poddanych, zgodnie 
z dążeniami feudałów. Hojnie rozrzucone po instruktarzach i arty
kułach sądowych postanowienia pańskie świadczą dowodnie, że feu- 
dałowie zdawali sobie sprawę ze ścisłej wspólnoty interesów swoich 
i interesów kościoła. Figuruje w nich właściciel ziemski zaraz na 
drugim miejscu po Bogu. Ale nie do tego ogranicza się zaznaczenie 
hierarchii ziemskiej, bowiem przepisy wspominają również „że każda 
duchowna i świecka zwierzchność niższego i wyższego rzędu jest dana 
ludziom wszystkim przez samego Pana Boga... w tym celu, aby mając 
wszystko w swej mocy, jako bogowie świeccy (sic) sądzili i sprawo
wali, ustanawiali prawa, powinności, urzędy, (ustanawiali) dobre 
i chwalebne postanowienia, aby złe rzeczy usuwali... bronili wdów, 
sierot oraz każdego, kto potrzebuje sprawiedliwości..." 10 11). W ten 
sposób boski pierwiastek władzy feudalnej miał spływać nie tylko 
na właścicieli, ale także na ekonomów i karbowych-karabaćników. 
Oczywiście nie obeszło się bez przypomnienia słów pisma świętego, 
którymi zwłaszcza gęsto szafuje kardynał Harrach mówiąc „swych 
kierowników duchowych, księży, ponieważ są na miejscu bożym 
i drogę wam do królestwa bożego wskazują, należy mieć w poważa
niu. Oddawajcie im dziesięciny i inne opłaty im należące regularnie 
i ochotnie; bowiem co bożego Bogu, co księżowskiego — księdzu, a co 
cesarskie, to cesarzowi". To wzniosłe wezwanie, zatrącające w dru
giej części, mówiącej o dziesięcinach, o sprawy nader ziemskie, koń
czy się zupełnie prozaiczną groźbą, napisaną ręką kardynałową „sotto 
li pena di 5 ss." n ). Podobną rolę wyznaczał kościołowi Ferdynand III, 
który w konstytucji dla majątków burgrabstwa praskiego, pisał, by 
kościół spowodował, ażeby „ludzie poddani ...bali się Pana Boga 
Wszechmogącego ...aby się nie dopuszczali żadnych wszeteczeństw, 
które zwracają się przeciw Panu Bogu Wszechmogącemu i Jego Ce
sarskiej Mości postanowieniom prawnym; na to wszystko pilnie ma 
baczyć i wszelkie wszeteczeństwa przerywać" 12).

Po tym podobnych wstępach ogólnych przechodzili feudałowie 
do długiej litanii przepisów, służących do wzmocnienia autorytetu 
kościoła a poprzez to również autorytetu swego własnego. Najsurow
sze przepisy zwrócone były przeciwko istniejącym ośrodkom tajnych

10) Artykuły sądowe maj. Źitenice, wdane przez proboszcza wyszehradz- 
kiego około r. 1650, (Ibid.  XXIII, str. 242, 244—5, 291); por. także Ibid.  
str. 323.

11) Ibid.  str. 126.
12) I b i d. str. 264.



kultów niekatolickich; zakazywano odwiedzania predykantów, posia
dania niekatolickich książek religijnych i tp .13). Każda instrukcja 
wzmiankuje, by poddani przestrzegali przykazań, obserwowali posty, 
chodzili w niedziele i święta do kościoła i to całymi rodzinami, re
gularnie przystępowali do sakramentów14). Całe życie konfesyjne 
w tym czasie obracać się miało w ramach nakreślonych przez takie 
przepisy. Kontrolę ich realizacji powierzano najczęściej sołtysom 
wiejskim.

W konkluzji stwierdzamy, że kościół katolicki troskliwie starał 
się o rozładowanie istniejącego na wsi napięcia, by drogą oddziaływa
nia na chłopów pogodzić ich ze stosunkami pańszczyźnianymi.

Proces koncentracji ziemi nie przebiegał jako prosta kontynuacja 
procesu przedbiałogórskiego tego typu. Nie uwzględniając różnic ja
kościowych nie znaleźlibyśmy wyjaśnienia wielu zagadnień. Zmie
nili się feudałowie, a nie było to rzeczą obojętną dla dalszego pro
cesu. Na miejsce dawnych rodów czeskich przyszli teraz cesarscy 
generałowie rodem z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Niemiec, czy Francji. 
Duch „conquisty“ patronował przejmowaniu majątków z rąk „starej 
szlachty" czeskiej. Przejawił się on w zupełnej likwidacji dotych
czasowych stosunków zwyczajowych między gromadą a zwierzchnoś
cią, jakie stanowią — co już powyżej wspomniano, powołując się 
na Marksa — pewien regulator ich wzajemnych powiązań. Prawo 
zwyczajowe w patriarchalnej przyprawie, respektowane przez „starą 
szlachtę" o ile nie kolidowało z jej materialnymi interesami, przez 
nowych właścicieli nie było uznawane wcale. Przybycie na miejsce 
feudałów-Czechów feudałów-obcokrajowców, obcych wobec swych 
poddanych nie tylko społecznie lecz także językowo, doprowadzić 
musiało do zupełnego przewrotu w panujących stosunkach zwycza
jowych. Po wojnie ukrywanie stale pogłębiających się przeciwieństw 
klasowych pod płaszczykiem patriarchalnych frazesów mijało się 
z celem, a realne warunki redukowały skuteczność tego rodzaju 
argumentacji do zera. W okresie zaostrzającej się walki klasowej 
przymus pozaekonomiczny opierał się w coraz to większej mierze na 
katowskim toporze i bacie karbowych, wkraczał w postaci niczym 
nieosłonionego okrucieństwa.

Jako jaskrawe przykłady zarzucenia dotychczasowych norm zwy
czajowych wskazać można na dwa elementy: na szczodrze szafowaną

n) I b i d. str. 126 nn.
14) Analogiczne przepisy zawierają wszystkie ustawy wiejskie, co zmusza 

do rezygnacji z cytowania ich.



karę śmierci i na istny deszcz kar pieniężnych, jakie za lada wykro
czenie uderzały w poddanego. Przepisy podobnego typu spotykamy 
już wcześniej; nigdy nie posiadały tak nagminnego charakteru. Ozna
czały one, że feudałowie pragną za wszelką cenę wTzmocnić swój 
stan posiadania — monopol na ziemię — przed zakusami walki kla
sowej chłopów niekoniecznie aktualnej a zawsze potencjalnej. Zaka
zują więc przepisy sądowe wiejskie pod karą utraty gardła ścinania 
drzew w lasach dworskich 15), łowienia ryb w stawach lub rzekach, 
polowania 16). Śmiercią miało być karane w niektórych majątkach 
„sprzeciwianie się albo buntownicze odpowiadanie zwierzchności" 17), 
podobnie jak gdzie indziej wystąpienie przeciw przedstawicielom 
tzw. samorządu wiejskiego 18). Karą śmierci odpowiadali feudałowie 
na chłopski sabotaż, czy niszczenie pańskich sadów lub winnic 19). 
Nawiasem warto wspomnieć, że w formułowaniu specjalnie ostrych 
przepisów celował kard. Harrach, arcybiskup praski, co jest widoczne 
w ustawach dla majątków arcybiskupstwa z r. 1633.

Podobnym przewrotem zwyczajowym były stosowane w skali 
masowej kary pieniężne. Czytając owe przepisy rozrzucone po arty
kułach sądowych i ustawach wiejskich, nie można nie odczuć po
dziwu dla przemyślności tych, co je układali. Szybko się musiały na
pełniać kasy właścicieli ziemskich, skoro najbardziej nawet błahe 
nieporozumienia na terenie wiejskim wyzyskiwane były dla narzu
cenia opłat pieniężnych i dodatkowych jednorazowych prac 20). Swa- 
rzące się we wsi kobiety miały za karę wyplatać kosze i worki we

,5) Artykuły sądowe klucza arcybiskupiego Cervena ftećice z r. 1633r 
(AC XXIII, str. 130). Pamiętać trzeba, że nie wszędzie tego rodzaju wykrocze
nia były karane śmiercią. Instrukcja czernińska z r. 1648 wymienia jako karę; 
4 kopy gr. cz. (Ibid.  str. 204—5).

16) Z wcześniejszych przepisów wspomnieć trzeba Postanowienia w ma
jątku Valsko z r. 1589, które grożą utratą oczu i gardła za łowienie ryb w pań
skich potokach i stawach (Ibid.  XXII, str. 334), podobnie jak instrukcje 
morawskie (I b i d., s.tr. 508). Ten ostatni artykuł analogicznie do artykułów 
Nowego Prawa Ziemskiego wskazuje na to, iż władza państwowa aprobuje 
okrucieństwo właścicieli Po r. 1620 przepisów tych jest coraz więcej: u Wallen- 
steina, w państwie Mezirići, w kluczu Novohrady (AC XXIII, str. 93, 112, 142). 
Nie odbiega od tych przepisów ustawa kamery z r. 1681, karząca śmiercią 
łowienie ryb i łapanie raków (Ibid.  XXIX, str. 315).

17) W majątkach Liechtensteina w r. 1684 (Ibid.  XXIII, str. 493, 508).
18) Ibid.  XXIX, str. 326.
19) Ibid.  XXIII, str. 133.
20) Pierwsze kary pieniężne spotykamy w XVI w. w majątkach J. Wal- 

lensteina, oraz w majątkach klaszt. św. Jerzego w Pradze, (I b i d. str. 220, 228).



dworze a kościołowi dać 2 funty wosku 21). Tańce i wykrzykiwania 
nocne karane były 6 kopami gr. cz. 22). Skala rozpiętości nakazów 
i zakazów jest olbrzymia; nakazuje się ratować pański dobytek w wy
padku pożaru nawet bez specjalnego wezwania23), a zakazuje się 
chodzić do lasu z psami 24), nakazuje się donosić o znanym lub napot
kanym kłusowniku 25), a zakazuje się posiadać sidła, więcierze i wędki 
itd. 26). Kary sypały się za nieuczęszczanie do kościoła, nieprzestrze
ganie postów, za sprzedaż produktów chłopskiego gospodarstwa bez 
zgody i wiedzy urzędnika dworskiego, za lekceważenie pańszczyzny, 
nieprzestrzeganie pańskiego monopolu przemiałowego.

Jeżeli odnośnie drugiego rodzaju kar można było z pewnością 
twierdzić, że były stosowane w całej rozciągłości, to odnośnie kary 
śmierci należy się zastanowić, czy i w jakim zakresie była stosowana 
w praktyce. W interesie feudała leżało, by na wsi panował całkowity 
spokój, z drugiej jednak strony dziedzicowi zależało niewątpliwie 
równie silnie na posiadaniu siły roboczej, którą mógłby utracić przy 
skrupulatnym wykonywaniu ostrych przepisów. Jak się zdaje przy
toczone przykłady są wykładnikiem pewnej ogólnej tendencji ścisłej 
kontroli i jak najostrzejszej obrony feudalnego monopolu na ziemię. 
Każdy jednak wypadek szczegółowy należy traktować konkretnie. 
Nie należy przeto sądzić, że przepisy te stanowią nic nie znaczącą 
groźbę, jak również nie należy sądzić, że były one literalnie wykony
wane w każdym wypadku 27).

Wszystkie te przepisy są świadectwem obaw i wielkiego uczu
lenia klasy feudalnej nawet na najsłabsze przejawy chłopskiego opo
ru. Miały one zasadniczy jeden cel przed sobą; zadaniem ich było 
określenie całego życia chłopskiego, które miało się obracać tylko 
w ramach nakreślonych zasad. Każde przekroczenie raz stworzonego 
i gwałtem utrzymywanego porządku było potencjalnym zagrożeniem 
całej feudalnej stabilizacji.

21) I b i d. str. 135.
22) Ibid.
23) Ibid .  str. 197.
24) Ibid .  str. 93, 109, 165.
2j) Liechtenstein obiecuje nagrodę 2 kóp gr. cz. za schwytanie kłusownika, 

jednocześnie nakazuje wszystkim poddanym pilnie kontrolować przejeżdżają
cych przez wieś obcych, (Ibid.  str. 504).

2#) Ibid .  str. 164.
-') Por. przykład wypuszczenia notorycznego kłusownika przez zwierzch

ność po uroczystej jego przysiędze, że nigdy już nie będzie polował w lasach 
pańskich (Ibid.  str. 336).



Całokształt wyżej wspomnianych przepisów i Instytucji, jak 
również ogół postanowień przepisów sądowych wiejskich i instrukcji, 
słowem omówione elementy nadbudowy, służyły wzmocnieniu bazy 
ekonomicznej feudalizmu. Konkretnym przejawem zmian, zachodzą
cych w bazie, przejawem wzrostu feudalnego monopolu na ziemię, 
była koncentracja ziemi w rękach nielicznej warstwy magnackiej. 
Proces koncentracji zakończył się całkowicie po konfiskatach lat dwu
dziestych zwycięstwem wielkiej własności feudalnej nad własnością 
średnią — rycerską. Cyfry, jakie znamy odnośnie tego przesuwania 
się własności ziemskiej są warte przytoczenia. Wprawdzie pożoga 
wojenna nie oszczędziła i tych majątków, jednakże nowi właściciele 
prócz ziemi posiadali również wielkie bogactwa, pochodzące z gra
bieży, byli więc w stanie uruchomić gospodarkę rolną na warunkach 
przez siebie dyktowanych 28).

Areał możnowładczych gruntów folwarcznych zwiększał się nie 
tylko przez zagarnianie własności średnio-szlacheckiej, lecz także

28) Cyfry podaje Kalousek (AC. XXIX, str. 269—72) i P e k a f  J., Ceske 
katastry. Podaję za Pekafem:

W r. 1656 posiadali:
Ilość

majątków
Osiadłości
chłopskie %% majątków %% osiadłości

król 12 3158 0.68 4.03
duchowieństwo 175 9623 10.10 12.30
możnowładztwo 478 46665 27.60 59.60
rycerstwo 625 7303 36.10 9.58
miasta król. 53 6520 3.00 8.3
inne miasta 84 3802 4.80 4.80

Był to wyraźny wzrost w porównaniu z r. 1615, kiedy możnowładcy po-
siadali 36% osiadłości, rycerstwo 27%, miast 23%. Proces koncentracji rozwijał
się dalej, na co wskazują cyfry z r. 1684.

Ilość Osiadłości 
majątków chłopskie %% majątków %% osiadłości

król 11 2940 0.60 5.10
duchowieństwo 187 7195 10.30 12.30
możnowładztwo 544 36940 30.20 62.80
rycerstwo 623 4743 34.50 8.09
miasta król. 53 3674 2.30 6.30
inne miasta 91 2665 5.00 4.50

(w tym wypadku przyjęto inne kryterium „osiadłości“ i ilość ich jest mniejsza). 
Analogiczny proces obserwujemy na Morawach; por. H r u b y  Fr., Moravska 
ślechta r. 1619, (Cas. Mat. Moravs. 1927, XLVI, str. 107—169).



drogą przyłączania upatrzonych gruntów chłopskich, pustek itp .29 30). 
Dotychczasowa domena swobodnego władania chłopów — grunty gro
madzkie — coraz bardziej wymykają się z gromadzkiego władania. 
Zakazuje się poddanym wyrębu drzewa z lasów gromadzkich 3C), za
kazuje się wypasania bydła na wiejskich wygonach, lub na tych pa
stwiskach folwarcznych, jakich zwyczajowo używała wieś 31).

Z licznych przepisów możemy wytyczać zupełnie jawną tenden
cję całkowitej izolacji gospodarczej życia wiejskiego, przecięcia 
wszelkich stosunków chłopa z rynkiem miejskim. Zakazuje się sprze
dawać produktów gospodarki chłopskiej na rynku miejskim bez uzy
skania uprzedniej zgody urzędnika zwierzchności. Dworowi też przy
sługuje prawo pierwszeństwa w kupnie danego produktu, i oczy
wiście dodajmy przysługuje mu także prawo ustalenia wygodnej 
dla siebie ceny 32). Jednocześnie dokonywują się próby przerwania 
związków gospodarczych z innymi majątkami. Zakazuje się dzierżaw 
w innych wsiach i wydzierżawiania obcym poddanym 33). Zabrania 
się zadłużania się u obcych poddanych34). Kontrolę rozciąga się 
nawet na alienacje ziemi chłopskiej, dokonywane w obrębie jednego 
m ajątku35). Istnieją nadal trudności w dziedziczeniu ziemi chłop
skiej i sobodnym nią dysponowaniu 36).

Kryzys, jaki przeżywała wielka własność feudalna z powodu 
znacznego zwiększenia areału ziemi folwarcznej przy jednoczesnym 
obniżeniu się ilości rąk roboczych, można było przezwyciężyć jedy
nie drogą zwiększenia pańszczyzny przy troskliwym kontrolowaniu 
jej wykonania (przepisy o długości dnia pracy, jakości pracy itp.), 
drogą możliwie najściślejszego przywiązania poddanych do ziemi 
i zaostrzenia przepisów przeciw zbiegłym. W ramach tego samego 
programu można dostrzec jedynie jego łagodniejsze sformułowanie 
w postaci postanowienia sejmowego z r. 1650, które zapewniało

2B) AC. XXII, str. 382; I b i d .  XXIII, str. 212, 115 Powiększenie folwarku 
aprobuje pisarz rolniczy F i ś e r  K., w dziele z r. 1679: Economia subui’bana.

30) Ustawa dla Mezifići uzasadnia podobną ingerencję pańską tym, że 
chłopi nie szanują s-wego lasu, ścinając drzewa na sprzedaż (AĆ. XXIII, str. 117, 
143, 538). Po raz pierwszy przepis taki spotykamy w majątkach kamery w r. 1602 
(Ibid.  XXII, str. 385).

31) Ibid.  XXIII, str. 94, 205.
32) I b i d. str. 94, 116, 182.
33) I b i d. str. 162, 213. Podobny zakaz obowiązuje poddanych królewskich 

(Ibid.  XXIX, str. 315).
34) Ibid.  XXIII, str. 95, 141, 213.
35) Ibid .  str. 114.
36) I b i d. str. 121, 258, 262—3, 276 nn.



wszystkim nowoosiadłym na roli wolność ale jedynie od kontrybucji 
i opłat na rzecz zwierzchności i to tylko na 4 lata. To postanowienie 
nakazuje nowoosiadłym zapłacenie za gospodarstwo właścicielowi 
i oddanie się w poddaństwo 37).

Dokładne obserwowanie wzrostu pańszczyzny w Czechach jest 
utrudnione z powodu małej ilości ogłoszonych źródeł gospodarczych. 
Ogólnie stwierdza się, że w przeciwieństwie do czasów przedbiało- 
górskich dominuje pańszczyzna. Przypuszczam, że przeciętne obcią
żenie tygodniowe z łanu wynosiło 4—6 dni. Spotykane w r. 1680 
skargi na pańszczyznę 6, a nawet 7-dniową mogły istotnie odzwier
ciedlać stan faktyczny istniejący jednakże na terenie niektórych 
wsi, nie mogą być przyjmowane za normalne obciążenie pańszczyź
niane. Część kosztów produkcji przerzucił folwark na barki podda
nych. Tak się stało z przerzuceniem na chłopów kosztów utrzymania 
sprzężaju i posiadania narzędzi rolniczych, które potrzebne były do 
uprawy gruntu dworskiego. Wiadomo, że jeszcze w r. 1615 kamera 
czeska protestuje przeciw projektowi, proponującemu przerzucenie 
utrzymywania sprzężaju na chłopów. W odpowiedzi kamera wpraw
dzie zaznacza, że taki zwyczaj zaczyna panować w wielu majątkach, 
w większości jednak dwory posiadają własną czeladź i własną siłę 
pociągową 38). Gdy tradycyjne przepisy zanikają, następuje stopnio
we zwiększenie robocizn. Dochodzi nawet do tego, że spotyka się 
przepisy, świadczące o nieograniczonej niczym pańszczyźnie 39). Po
stanowienia W. Slavaty dla klucza Jindfichuv Hradec z r. 1654, 
mówią, że poddani „tyle pieszej i sprzężajnej powinności wykonują, 
ile zwierzchność potrzebuje, gdzie tylko jej ekonomowie polecą i roz- 
każą“. Położenie wsi jest gorsze niż położenie pobliskiego miasteczka, 
którego ^mieszkańcy odpracowywują wprawdzie pańszczyznę, ale 
w określonej wielkości 40). Ta najbardziej uciążliwa forma pańszczy
zny, odrywająca chłopa w każdej chwili od pracy na jego działce, 
stawała się powoli dominującą, choć najprawdopodobniej stosowana 
była jako praktyka, nie mając potwierdzenia w urbariuszu. Stąd też 
zapewne płyną skargi chłopskie, gdy poddani pod wpływem rewolu
cyjnej sytuacji nabiorą śmiałości i kiedy wyraźnie będą mówili o wy
muszanych ponad urbariusz powinnościach 41).

37) Ibid.  str. 237—8.
38) I b i d. XXII, str. 527.
30) I b i d. XXIII, str. 328—330, 400.
40) Ibid.  str. 313.
41) Ibid. ,  str. 433, 483; por. S i m a k ,  Choteśovske zpravy o selske bouri 

r. 1680, (Vest. ces. Akad. Ved 1900).



Pańszczyzna nie wyczerpywała chłopskich powinności. Obejmo
wały one dodatkowo cały szereg innych obowiązków, nakładanych 
w zależności od warunków lokalnych. Pański browar wymagał do
starczania drzewa, podobnie, jak tartaki, hamernie, huty żelazne, czy 
szklane. Musieli więc chłopi zwozić drzewo z lasów42). Wszelkie 
budowlane przedsięwzięcia zwierzchności, bardzo częste w okresie 
baroku, powodowały obarczenie poddanych nowymi obowiązkami 
zwózki kamieni, cegły, drzewa itp. 43). Rynkowe kontakty pana na
kładały na poddanych powinności przewozu towarów, a „fury dale- 
kie“ stają się istną plagą chłopów 44). Znajdująca doskonałe warunki 
do rozwoju uprawa lnu, szczególnie w okręgach podgórskich powo
dowała rozwój rzemiosła wiejskiego, wobec którego najczęściej dwór 
występował, jako nakładca45).

Po zaleczeniu, choćby tymczasowym ran wojny, wielka własność 
przechodziła do intensyfikacji gospodarki rolnej. Każda zaś inten
syfikacja odbić się musiała na powiększeniu obowiązków chłop
skich 46). Ponieważ w niektórych wypadkach pańszczyzna przestała 
wystarczać, dwór musiał sięgnąć do najmu przymusowego. Siły ro
boczej do takiego najmu dostarczała rozwarstwiająca się wieś. Po
wstawanie rozmaitych kategorii ludności wiejskiej częściowo tylko 
było związane z ekonomicznymi przyczynami, w znaczniejszej mierze 
było wynikiem czynników nieekonomicznych. To początkowe roz
warstwienie stanowiło punkt wyjścia dla rozwoju kapitalizmu na 
wsi czeskiej 47). Proces ten zależny był od czynnika, który możemy

42) AC. XXIII, str. 43, 89, 134, 199, 304, 322, 428.
4S) I b i d. XXIX, str. 250.
44) P o r . S i m a k ,  C hoteśovske zpravy.
45) Produkcja lnu stanowi osobne zagadnienie. W związku z wielkim jej 

rozszerzeniem, zwłaszcza w krainach górzystych, spotykamy w ustawach wiej
skich cały szereg przepisów o powinnościach dostarczania lnu, przędzenia go, 
a nawet tkania płótna (AC XXIII, str. 18!?, 206—8). Wiadomo również, że roz
poczęła się inicjatywa dworu w kierunku nakładu, który ponadto był rozwi
jany przez kupców praskich i norymberskich (por. A u b i n G., K u n z e A., 
Leinenerzeugung und Leinenabsatz im óstlichen Mitteldeutschland, Stuttgart 
1940, str. 326 nn.; por. także C e r n y  V., Hospodafske instrukce, Praha 1937, 
str. 174—7).

4#) O zakładaniu i rozszerzaniu dawnych kultur chmielu wspomina In
strukcja dla majątku klasztoru św. Jerzego (AC.XXIII, str. 387); por. Ce r 
n y  V., Hospodafske instrukce, str. 178.

47) T a b e 11 e der Extract der General-Visitation z r. 1654 podaje następu
jące dane o rozwarstwieniu wsi: kmieci 62,210, chałupników 34,827, zagrod
ników 23,775. Na ogólną liczbę 123,238 rodzin chłopskich w Czechach: 52,1%> 
to kmiecie, 28,3°/o to chałupnicy i 19,6% to zagrodnicy (AC XXIX, str. 270—1);



nazwać rentą różniczkową; w wyjątkowym położeniu były gospodar
stwa chłopskie, znajdujące się na pogórzu, które wprawdzie mało 
produkowały zboża, ale za to mogły rzucić na rynek len, bydło, 
drzewo, ryby 48).

Jak wyczytać możemy w monumentalnym wydawnictwie „Berni 
ruly“, a więc pierwszego katastru gruntowego, na wsi czeskiej 
istniała dość pokaźna kategoria ludności, która bądź nie posiadała 
odpowiedniej ilości ziemi, bądź posiadając ziemię nie dysponowała 
sprzężajem. Ta ludność stanowiła demograficzną podstawę dla najmu 
przymusowego i to zarówno przez chłopów bogatszych, jak i przez 
folwark 49). Tendencja dworu wciągnięcia owych zagrodników, cha
łupników, czy komorników do pracy pańszczyźnianej nie zawsze 
mogła być zrealizowana. Równocześnie nakładano po prostu na kmieci 
łanowych obowiązek posiadania komorników i zagrodników, którzy 
jednocześnie powinni byli odrabiać pańszczyznę do dworu, niezależnie 
od obowiązków względem kmiecia 50).

Praca wolnonajemna, aczkolwiek bardzo sporadyczna, również 
jest spotykana, zwłaszcza w okolicach podmiejskich, potrzebujących 
wielkiej ilości sił roboczych. Związana ona była z zajęciami specjal
nymi, jak praca w winnicach, uprawa chmielu, budowanie i utrzy
mywanie stawów rybnych 51).

Pieniężne opłaty poddanych na rzecz dworu pozostawały bez 
zmian, natomiast wzrastała permanentnie kontrybucja. Ten wzrost

por. P e k a r  J., Ceske katastry tabl. I. O rozwoju kapitalizmu w Czechach, 
o wciąganiu do produkcji manufakturowej bezrolnych chłopów; por. Ha 11- 
w i c h ,  Die Anfange d. Grossindustrie in Osterreich, Wien 1898, str. 23—5; 
S a 1 z A., Wallenstein ais Merkantilist, (Mttlg. f. Gesch. d. Deut. in Bóhmen 
1908, XLVII); t e n ż e ,  Geschichte d. bóhmischen Industrie, Prag 1913.

48) P e k a r  J., Ceske katastry, str. 13, 32.
4D) Wprawdzie C e r n y  V., Platy zemedelske v XVIII stoi. na panstvi 

ploskovickem (Venkov 1926, nr 126, 127), twierdzi, że większość prac rolniczych 
wykonywali poddani w ramach pańszczyzny, a chałupnicy i komornicy wiele 
w tym majątku zarobić nie mogli. Niemniej wydane tomy „Berni ruly“ świad
czą, że istniała na wsi znaczna ilość poddanych, która nie mogła się utrzymać 
inaczej, jak przez wynajmowanie się do pracy na gruncie dworskim.

50) Instrukcja czernińska wspomina: „Starosta szczególnie ma się starać, 
aby jak najwięcej komorników (podrohu) na gruntach do pracy było" 
(AC XXIII, str. 196). Ustawy wiejskie dla majątków Rychmburk i Inn. z r. 1626 
nakazują, by każdy chłop osiadły posiadał komornika „jeżeli nie chce wykony
wać pracy ponad przepisaną ilość sam“ (Ibid.  XXII, str. 560).

51) Wysokość płacy czeladzi wolnonajemnej i z najmu przymusowego po
daje F i ś e r K., Oeconomia suburbana, rozdz. 10, traktat III, gdy mówi o płacy
ordynarii, jaką otrzymuje „familia libera" i „familia subdita" w okolicach Pragi.



podatków państwowych w porównaniu z czynszami dał pochop do 
twierdzenia, że najpoważniejszym brzemieniem, jakie spadało na 
chłopów był fiskalny ucisk państwa. Rozumowanie tego rodzaju nie 
bierze pod uwagę czynnika obciążającego gospodarkę chłopską w stop
niu najwyższym, a mianowicie pańszczyzny 52).

Chłopską odpowiedzią na powyższe obciążenia była najprymityw
niejsza forma chłopskiego oporu, w postaci sabotażu, lub celowo 
mało wydajnej pracy na ziemi folwarcznej. Spotykamy nadto bar
dziej zorganizowane formy chłopskiego oporu w postaci odmowy pła
cenia kontrybucji, czy nie odrabiania pańszczyzny. W związku 
z tymi formami walki klasowej następowało ze strony folwarku 
wzmożenie kontroli, przy której specjalna rola przypadała przed
stawicielom tzw. „samorządu wiejskiego". Niezależnie zresztą od 
świadomie mało wydajnej pracy, jakość pracy pańszczyźnianej była 
powszechnie w owoczesnej literaturze rolniczej kwestionowana. 
Pisze na ten temat również i Fiśer:

„Proderit etiam villicus et familiam ruralem subditosąue 
ad certum pensum ąuotidianum urgere; quamvis meo ąuidem 
judicio de biblioris soeris subditi ad solidos et primae fertillitatis 
fructiferos agros non facile admittendi sint: cum stupidis suis 
aratris et ligneis vel abtusis occis glebam tantum superficiete- 
delibatis, taceo subsumptis; quae primaria conditio est agri- 
nus radant, medula intecta et zizaniorum radicibus ne quidem 
culturae" 53).

Kontrola pracy pańszczyźnianej przeprowadzana była wielo
stopniowo. Burgrabia dozorował sołtysów, ci zaś zwracali uwagę na 
całą gromadę. Dozorowali chłopów, by wyruszając na pańszczyznę, 
szli wcześnie rano i w czasie drogi się nie zatrzymywali. Kontrolo
wali, by chłopi nie wysyłali na pańskie swych dzieci — co było 
praktyką niedopuszczalną, gdyż odrabiać robociznę winni jedynie 
ludzie dorośli. Tego rodzaju postępowanie karano opłatą w wysokości

52) Tezę powyższą wysunął P e k a f  J., Kniha o Kosti, I—II, i t e n ż e ,  
Ceske katastry, przypisując winę upadku gospodarczego włościan wyłącznie 
podatkom państwowym. Przeciwne stanowisko zajął G r i i n b e r g  K., Die 
Bauernbefreiung u. d. Auflósung d. gutsherrlich-bauerlichen Verhaltnisse in 
Bóhmen, Mahren u. Schlesien, I—II, Leipzig 1893—4, który powód upadku 
widział w bezpośrednim ucisku właściciela. U podstaw tej kontrowersji leży 
przekonanie o jakiejś zasadniczej różnicy między państwem a klasą feudalną, 
czego w gruncie rzeczy nie było.

'- *) AC XXIII, £’tr. 467.



6 groszy 54). Spóźnianie się poddanego o jedną godzinę powodowało 
odpisanie w jego rubryce połowy dnia, opuszczenie zaś całego dnia 
i nieprzysłanie zastępcy karane jest 30 gr. cz. Opłaty te wzrastają 
dwukrotnie, jeżeli zwierzchność sama wyda polecenie, które nie jest 
wykonane 55 *). Tak postanawia Albrecht Wallenstein, a kard. Harrach 
domaga się opłat jeszcze wyższych5fl). Hr. E. Trautson natomiast 
zaleca w swej instrukcji dla majątku Chroustovice, by starosta nie 
ulegał chłopskim narzekaniom i lamentom i egzekwował pańszczy
znę 57). Jeszcze zaś ostrzej postępuje zwierzchność czernińska, która 
nakazuje poddanym wychodzić w pole przed wschodem słońca, jako 
kara za nieobecność w pracy na pańskim widnieje zamknięcie w wię
zieniu na dzień i noc 58). Musieli się chłopi chwytać w czasie wyko
nywania powinności rozmaitych forteli przy pracy, skoro przepis 
majątku Zitenice i artykuły M. Wallensteina z lat 1651—54 zawierają 
cały szereg oskarżeń pod ich adresem. Zamiast więc wyprawiać się na 
rolę dworską wcześnie rano, oni wybierają się bardzo leniwie dopiero 
koło południa. Ponieważ zdarza się to notorycznie, przeto dziedzic 
zarządza, by niewykonanie polecenia sołtysa przez chłopa karane było 
więzieniem. Za opuszczony jeden dzień chłop ma siedzieć tydzień 
w więzieniu, lub tyleż samo pracować w kajdanach 59).

Dusząc się na swych ledwo wystarczających pastwiskach, mu
sieli widać sięgać chłopi także na pastwiska folwarczne. Przeciw temu 
podważaniu feudalnej własności występuje Harrach 60). Także Wallen
stein zakazuje wypasania pod karą czterodniowego zamknięcia w dy
bach 61). Chłopi obchodzili te przepisy, pasąc bydło w nocy, na co 
pewne przepisy wyraźnie wskazują. Przepisy majątku jezuickiego 
w Jićinie z r. 1643 mówią: „Pastwisk żadnych nocnych, jak przy 
dworach JMPanów ku ich szkodzie, tak również między sobą byście 
umyślnie nie czynili, mając tylokrotnie przykład, że w czasie tego 
nocnego wypasania wielu potraciło swój dobytek" 62).

Lekceważenie pracy i sabotaże związane z hamowaniem procesu 
produkcji gospodarczej nie ograniczają się jedynie do poziomu wyżej

54) I b i d. str. 94.
55) Ibid.
®6) I b i d., str. 131, 141. Za niewykonanie rozkazu sołtysa kardynał po

leca kmieciowi ściąć 10, a chałupnikowi 5 sągów drzewa.
57) Ibid.  str. 188.
58) Ibid.  str. 195—6.
59) Ibid. ,  str. 590; por. C e r n y  V., Platy zemedelske, str. 109.
°°) AC XXIII, str. 133.
ai) Ibid.  str. 271—2.
62) Ibid.  str. 217.



przytoczonych przykładów. Zdarzają się wypadki, graniczące z ostrzej
szą formą walki klasowej w postaci gromadnego i zorganizowanego 
niewykonywania pańszczyzny przez dłuższy okres czasu. Taki wy
padek spotykamy w majątkach kamery królewskiej koło Pardubic, 
o których dowiadujemy się w listopadzie 1679, że tamtejsze gromady 
systematycznie nie wychodzą na pańskie pola i odmawiają wykony
wania robocizny. Przeciwko staroście i w ogóle zwierzchności bardzo 
sfornie występuje gromada, a w jej szeregach nie brak nawet sołty
sów. Być może, że wystąpienie powyższe stanowi ogniwo w wielkim 
łańcuchu ruchów chłopskich, jakie w okolicach tych i gdzie indziej 
doprowadza do powstania chłopskiego w latach 1679—1680. Jeżeli 
okaże się rzeczą stwierdzoną istnienie większej ilości podobnych 
ruchów chłopskich w tych latach, to będzie to świadczyć, że samo 
wielkie powstanie, które pewni badacze ograniczają jedynie do roku 
1680, było wynikiem długotrwałego kryzysu rewolucyjnego trwają
cego conajmniej przez dwa poprzednie lata. Jeśli zaś idzie o samo 
wzburzenie z okolic Pardubic, to zakończyło się ono jedynie karą 
pieniężną, nałożoną na niesforne gromady, przy czym suma ta nie 
pozostawała w żadnej proporcji do nieodrobionej pańszczyzny, wy
nosząc jedynie kilka złotych. Zjednoczone zaś wystąpienie gromady 
uniemożliwiło egzekwowanie siłą zaległych powinności 63).

Ścisłe przestrzeganie przepisów pańszczyźnianych nie gwaranto
wało realizowania procesu produkcji gospodarczej, niezbędne było 
jeszcze zwiększenie zależności osobistej poddanego od dziedzica. Spo
tęgowanie tej zależności przebija się w całym szeregu przepisów 
o przywiązaniu poddanego do ziemi oraz przepisów, skierowanych 
przeciw zbiegostwu. Ich ilość zarówno w ustawach prawa publicz
nego, jak i postanowieniach patrymonialnych prawa wiejskiego, 
świadczy dowodnie o masowym charakterze chłopskiej akcji, skiero
wanej przeciw krępowaniu wolności osobistej.

Sprawą zbiegostwa, która dla ustroju feudalnego w XVII wieku 
stać się musiała uciążliwą plagą, stara się zlikwidować państwo. 
Wprawdzie Nowe Prawo Ziemskie powtarza w tej materii wszystko, 
co powiedziane zostało w ustawach uprzednich, odnoszących się do 
przechowywania i zatrudnienia, jak również nieoddawania zbiegłych 
poddanych, to jednak charakter tych przepisów zmienia się nieco. 
Dotychczasowe przepisy skierowane były przede wszystkim przeciwko 
chłopom nieosiadłym: czeladzi, parobkom, komornikom i wyjątkowo 
chałupnikom i zagrodnikom. Obecnie zaś przepisy te skierowane są

03) Ibid.  str. 460—1.



także przeciwko kmieciom, którzy coraz liczniej pojawiają się w wiel
kiej rzeszy zbiegłych.

Zastanawiająco wielka jest w Nowym Prawie ilość przepisów, 
skierowanych przeciw żebrakom i ludziom wędrującym po kraju, 
a nie posiadającym pracy. Poświęcony jest temu specjalny rozdział 
„O żebracich, povalećich, chodcich nebo zeme-tulacich“. W kilkunastu 
przepisach zaznaczony jest wyraźnie stosunek klasy panującej wobec 
tych ludzi w największej części wyrzuconych przez wojnę z ich go
spodarstw. Przepisy te do złudzenia przypominają krwawe ustawo
dawstwo angielskie przeciwko wywłaszczonym, jakie przytacza 
w „Kapitale" K. Marks. Ustawy czeskie wyraźnie stawiają tych 
ludzi poza prawem. Przechowywanie ich na jakichkolwiek gruntach 
karane jest stosunkowo wysoko w porównaniu z karą za przechowy
wanie zbiegłych poddanych, bo 50 kopami gr. cz. Inny przepis zaka
zuje pomagać im w jakiejkolwiek formie pod groźbą kary śmierci. 
Nie wolno również poddanym zatrudniać żebraków jako komorni
ków. Ostatnie w końcu przepisy zwracają szczególną uwagę na 
miasta, jako na skupiska żebraków i próżniaków, którzy nie 
mają stałego zajęcia, i którzy zwłaszcza w Pradze licznie się 
gromadzą 64 65).

Wzmocnieniem postanowień Nowego Prawa był patent Ferdy
nanda II z dnia 29 stycznia, zabraniający pod surowymi karami 
100 kop. gr. cz. przechowywać zbiegłych mieszczan i poddanych, 
jacy z powodu prześladowań religijnych uciekają z miast i wsi. 
Gwałtowne migracje ludnościowe, wywołane prześladowaniami reli
gijnymi, potęgują się w latach 50-tych, kiedy dekrety cesarskie 
z r. 1651 powołują do życia tzw. komisje reformacyjne, mające za 
zadanie dokładne przeprowadzenie rekatolicyzacji poddanych C5).

W związku z nietolerancją i uciskiem religijnym wzmaga się 
fala zbiegostwa. Przeciwko niej jest też skierowany w marcu 1650 
patent cesarski, zabraniający przechowywanie obcych poddanych. 
Jego tekst świadczy, iż zbiegostwo musiało mieć charakter masowy 
i obejmowało poddanych z rodzinami i dobytkiem. By zlikwidować 
praktykę przechowywania i zatrudnienia zbiegów, pomimo ostrych 
przepisów, podwaja się karę pieniężną, która wynosić ma teraz 
100 kop gr. cz.66).

64) J i r e ć e k H., Obnovene Pravo a Zrizeni Zemske dedićkeho kralostvi 
Ceskeho, Praha 1888, str. 572—81.

65) AC XXIX, str. 198—9; por. Ceskoslovenska Vlastiveda IV, str. 499 nn.
6B) AC XXIII, str. 228—9.



Postanowienia regulujące sprawy wewnątrz wsi czeskiej rychło 
okazały się niewystarczające, skoro z natężeniem akcji kontrrefor- 
macyjnej narastało także zbiegostwo do krajów sąsiednich. W r. 1651 
Ferdynand III w reskrypcie, skierowanym do kurfirsta saskiego, 
przypomina o układzie, zawartym w sprawie wydawania zbiegłych 
poddanych jeszcze w r. 1587. Reskrypt wydany został w związku 
z masową ucieczką poddanych dóbr północno-czeskich 67).

Równocześnie sejmy stanowe czeski i morawski postanowiły 
w r. 1653, by właściciele obydwóch krajów wzajemnie sobie wyda
wali poddanych, przyczem konstytucja sejmowa podkreślała zasadę 
wzajemności ekstradycji68 *). Że nie przychodziło to z łatwością, 
świadczy o tym fakt, że analogiczne porozumienie ze Śląskiem 
doszło do skutku w grudniu r. 1653 i to odnośnie jedynie poddanych 
zbiegłych po tym terminie, nie obejmowało natomiast zbiegłych 
wcześniejC9).

Nie należy przypuszczać jednak, że najpoważniejsza fala zbie- 
gostwa kierowała się wyłącznie za granicę. Odpadło wprawdzie zu
pełnie niemal miasto, jako cel ucieczki. Ustawiczny brak rąk robo
czych, jakie odczuwały folwarki doprowadzić musiał do swoistego 
„werbowania" zbiegów, choć oczywiście dokonywać się to musiało 
w ścisłej tajemnicy. Każdy bowiem nowy człowiek na folwarku 
oznaczał powiększenie siły roboczej. Nie pytała się więc zwierzchność 
o list wychodni i zbiega zatrudniała. Stąd płyną przyczyny ustawicz
nego wydawania przez panującego patentów i stałego podwyższania 
kar, które z podanych wyżej powodów niezbyt widać skutkowały.

Nawiasowo warto dodać, że stosunkowo najwyższy odsetek zbie
głych spotykamy wśród sierot wiejskich, które na mocy zwyczaju 
do lat 20 oddawane były dziedzicowi, jako ich opiekunowi. Były 
one zatrudniane na folwarku, choć zdarza się, że właściciel rezygnuje 
z nich na ziemi dworskiej i oddaje w „opiekę", w rzeczywistości zaś 
do ciężkiej pracy do bogatszych chłopów70). Sytuacja ich musiała

97) W e i n g a r t e n ,  Codex 1720, str. 281.
®8) ACXXIII, str. 297; por. też d’E l v e r t ,  Beitrr. z. Gesch. d. Rebelion, 

Reformation etc., (Schr. d. histor.-statist. Section XVI, str. 617—8).
89) I b i d. str. 621—2 „...dass ...alle ...Unterthanen so sich im Land befin- 

den... verbleiben, diejenige aber welche sich bei kiinftigen Zeiten und Leuten 
ins Land begeben móchten, auf ferner gebiihrendes Ersuchen ausgefolgt, gegen 
Versicherung, das? diejenige Unterthanen, so aus diesem Marggraftumb in 
das Herzogtumb Schlesien sich begaben móchten, denen mahrischen Standen 
reciproce ebenfalls herausgegeben werden“.

70) AC XXIII, str. 105, 161, 344, 546.



być pożałowania godna, skoro z pośród nich najwięcej mamy zbie
głych.

Prócz walki przeciwko pańszczyźnie i walki przeciw przywiązy
waniu do ziemi, spotykamy również cały szereg przejawów walki 
klasowej chłopów, podważającej inne składniki feudalnego mono
polu na ziemię. Była to walka przeciw zakazom użytkowania pańskich 
lasów, ścinania drzew, walka z ograniczeniami w polowaniach itd. 
Ze wymienione składniki feudalnego monopolu silnie narażone były 
na nacisk chłopski, o tym świadczy ostrość reakcji klasy feudalnej, 
która nie szczędziła groźby kary śmierci, o czym wspominano już 
poprzednio.

Wszystkie wyżej wymienione sposoby i formy walki klasowej 
chłopów przeciwko poszczególnym obiektom jak pańszczyzna, pańskie 
monopole i narzuty, przywiązanie do ziemi, przedstawiały pod wzglę
dem swego natężenia raczej jej najniższe i średnie formy. O użyciu 
broni w powyższych wypadkach nie słyszymy. Tym niemniej widmo 
zbrojnego powstania nie przestało widać prześladować feudałów,. 
którzy — być może — instynktownie obawiali się, że przy sprzyjają
cych warunkach drobne i ,pokojowe“ pozornie wystąpienia chłopskie 
zamienić się mogą w ruchy zbrojne, że poddani z bronią w ręku 
domagać się będą swych praw. Dlatego bezpośrednio po wojnie do
strzegamy wśród feudałów walkę z chłopem posiadającym broń. 
O rozbrojeniu poddanych mówiło się już wiele; okres wojny trzy
dziestoletniej nie sprzyjał jednak skrupulatnemu przestrzeganiu tych 
przepisów. Zaraz po wojnie, już w r. 1649 sejm czeski i morawski 
wydają ustawy, mocą których winno się natychmiast odebrać pod
danym broń. Obydwa sejmy uzasadniają to postanowienie koniecz
nością obrony przed bandytami, rekrutującymi się z pośród podda
nych i wśród poddanych znajdujących pomoc i schronienie. Postano
wienia sejmowe nie były przestrzegane, skoro w r. 1654 sejm mo
rawski ponawia powyższe rozporządzenie, wspominając, że mnożą 
się chłopskie rozboje, w szczególności zaś w okolicach Ołomuńca 71).

W r. 1650 sejm czeski w uzasadnieniu ustawy wysuwa konkretne 
propozycje zlikwidowania niebezpieczeństwa, jakim był dla całej 
klasy feudalnej uzbrojony chłop. Ponieważ okazało się, że grupy 
zbójników, zwanych „petrovśti“, cieszą się u poddanych wielkim 
mirem, oraz otrzymują od chłopów wszechstronną pomoc, należy 
przeto chłopów rozbroić, a broń złożyć w osobnych magazynach, 
skąd mogłaby być wydawana w wypadku obławy na zbójników. Ta

71) I b i d. str. 234—5.



sama ustawa oddaje w ręce sądów patrymonialnych kompetencje 
w sprawach ,,petrowskich“ do wydawania wyroków śmierci włącznie, 
bez równoczesnego obowiązku zatwierdzania wyroków w sądzie ape
lacyjnym w Pradze. Chcąc złamać solidarność zbójnicką ustawa za
pewnia bezkarność, a nawet wynagrodzenie pieniężne każdemu z nich, 
który przyprowadzi żywego lub martwego towarzysza 72).

Następne sejmy wyrażały tylko życzenie, by przepisy te wyko
nywano i przestrzegano. Podobnie jednak jak na Morawach, również 
i w Czechach postulaty takie powtarzają się w r. 1654. Być może 
że należy to przypisać wzmożonej aktywności band „petrowskich“, 
oraz poważnym obawom, jakie z aktywizacją tą łączyli feudałowie. 
Jako bowiem szczególnie niebezpiecznych sojuszników „petrowskich“ 
wymienia czerwcowa instrukcja cesarska wolnych chłopów (Frei- 
sassen), którzy mieli udzielać szczególnie wydatnej pomocy „rabu- 
siom“ i predykantom 73).

Uczuleni na wszelkie potencjalne chłopskie wystąpienia właści
ciele nie uspokoili się tymi postanowieniami; niebezpieczeństwo do
strzegali wszędzie i wszędzie chcieli je tępić. Dlatego zwracali się 
przeciwko „buntowniczemu" nastawieniu poddanych, jakie wyrażało 
się w rozmaitego rodzaju nieposłuszeństwach wobec zwierzchności. 
„Nowe Prawo Ziemskie" pozwala karać surowo takich poddanych, 
a możnowładcy stale powtarzali podobne groźby w swych ustawach 
wiejskich74). Nie chodziło więc o jakieś konkretne przejawy czy 
wystąpienia, chodziło nawet o pewną atmosferę niepokoju i wrzenia, 
by karać poddanych75). Przejawem tego rodzaju ostrożności były 
także te przepisy, w których feudałowie zabraniali podanym zjawiać 
się na zamkach z bronią 76).

W omawianym okresie kilkakrotnie wybuchają zbrojne powsta
nia. Ich izolacja i słabość wewnętrzna doprowadza do natychmiasto
wego niemal ich upadku. Pierwsze zdecydowane powstanie wybucha 
w r. 1657 w majątku Tynec. Powodem wystąpienia są nowe powin
ności i obciążenia, które znajdują swoje ukoronowanie w urbariuszu. 
Zgromadzeni w dość znacznej liczbie chłopi więżą miejscowego urzęd

72) Ibid.  str. 235—6.
73) I b i d. str. 266. Por. również ciekawą wzmiankę w artykule „Predpo- 

ved selskych boufi v r. 1655“, (CDV 1927, XVIII), z której wynika, że w wy
chodzącym na r. 1655 kalendarzu gospodarskim pisano o rzekomo zbliżających 
się wielkich niepokojach chłopskich.

74) AC XXIII, str. 9, 502, 508.
75) Ibid.
76) Ibid.  str. 502, 508.



nika dworskiego — należy pamiętać o specjalnej nienawiści chłopów 
wobec nieobecnych najczęściej dziedziców, poczem ciągną na zamek. 
Rozpoczynają atak przeciw fortyfikacjom, które szturmowi ich się 
nie opierają i zamek zostaje zdobyty. Jakie są dalsze losy powstania, 
i czy powstańcy uzyskali zmniejszenie powinności — nie wiadomo.

W r. 1668 w majątkach hr. Desfoursa i Wallensteina, leżących 
nad górną Jizerą, w okolicach miast Mlada Boleslav oraz Mnichovo 
Hradiśte buntują się poddani, podobnie jak poprzedni przeciw po
winnościom. Grupy wieśniaków rozpoczynają marsz na południe, 
chcąc dotrzeć do Pragi, w celu przedłożenia tam swych skarg i żalów. 
Po drodze zatrzymali się koło miasta Tumov, z czego skorzystali 
wrogo wobec chłopów nastawieni mieszczanie i dokonawszy wypadu 
z miasta u jego bram rozgromili niekarne tłumy chłopów.

Kilka lat później w innych okolicach Czech północnych, koło 
mejscowości Litomerice, poddani zebrawszy się w wielki tłum, 
sprzeciwiali się odrabianiu zbyt, ich zdaniem, wysokiej pańszczyzny. 
W wypadku niewypełnienia ich postulatów obniżenia pańszczyzny 
mieli grozić atakiem na zamek. I tutaj pacyfikacja nastąpiła szybko, 
a przywódca chłopów, Michał Tietze z Holan, po przybyciu oddzia
łów wojskowych skazany został na śmierć, a wyrok wykonano 77).

W porównaniu z potężnym i masowym ruchem chłopskim lat 
1679—1680 poszczególne chłopskie zbrojne wystąpienia w okresie po
przednim były jedynie słabą odpowiedzią na wzmagającą się eksploa
tację feudalną. Tym niemniej zaczęły one wykazywać, że feudalna 
ofensywa, która od Białej Góry bezkarnie likwidowała dotychczasowe 
prawa chłopskie, ma się ku końcowi. Rok 1680 znamionował jej 
zmierzch. i

R o z d z i a ł  IV

Powstanie chłopskie 1679—1680 r. i pierwszy patent pańszczyźniany

Najwyraźniejszym przejawem wzrastającego wciąż feudalnego 
ucisku a zarazem potęgowania się oporu mas chłopskich przeciw nie
mu, było powstanie, jakie ogarnęło znaczną część ziem czeskich pod 
koniec roku 1679 i w 1680. Kończyło ono stosunkowo ,,pokojowy“ 
okres feudalizmu po wojnie trzydziestoletniej tj. okres przepełniony

77 K r o f t a  K., Pejiny selskeho stavu, (CDV II); S v a t e k, Vzbourerri lidu 
selskeho, (Osveta 1887, str. 49).



wprawdzie indywidualnymi chłopskimi wystąpieniami, gdzieniegdzie 
nawet buntowniczym gwarem gromady, lecz pozbawiony silnej chłop
skiej odpowiedzi na feudalną ofensywę w postaci powstania zbroj
nego. Chłopi czescy początkowo zniszczeni przez wojnę, a następnie 
w okresie zupełnej ekonomicznej bezbronności wystawieni na ciężki 
atak klasy feudalnej teraz dopiero znaleźli siły, by feudalne urosz- 
czenia odeprzeć zbrojnie. Powstanie 1679—80 potęgą swą i zakresem 
terytorialnym dystansowało podobne ruchy chłopskie, jakie miały 
miejsce w pierwszej połowie XVII w. Zarazem jednak przebieg jego 
wskazuje wyraźnie, że pomimo szerokiego terytorialnego zasięgu, 
pomimo zmobilizowania wielkich mas chłopskich do walki, czynniki, 
immanentnie tkwiące w każdym ruchu chłopskim, a wynikające 
z chłopskiego sposobu produkcji i wiejskich warunków życia w ogóle, 
uniemożliwiają rozwinięcie naprawdę zwycięskiej walki. Odbiły się 
w chłopskim ruchu jak w jakiejś soczewce wszystkie zalety i wady 
chłopskiego wystąpienia; jego zasięg i żywiołowość, potężna siła ca
łości, przy indywidualnej słabości poszczególnych jednostkowych po
wstań, w końcu zupełna niezdolność do stawienia skutecznego oporu 
wojsku. Powstanie uzmysłowiło klasie feudalnej groźbę, jaka dla 
podstaw ich władzy i znaczenia istniała zawsze potencjalnie w chłop
skiej walce klasowej.

Na wybuch powstania w r. 1679 wpłynęło wiele czynników, które 
w oderwaniu nie wywołałyby zapewne takiego wrzenia. Ich jednak 
połączenie i współistnienie dało w konsekwencji prawdziwie rewolu
cyjną sytuację, która przerodziła się w powstańczy zryw chłopski. 
Historycy tego okresu zwracają uwagę na cały szereg zdarzeń, jakie 
mogłyby mieć wpływ na wybuch powstania. Mówią o poważnych 
skutkach wojen, prowadzonych przez cesarstwo, o rzekomym wpły
wie wysłanników króla francuskiego, którzy chcieli spowodować 
kłopoty Habsburgom w ich własnych krajach itd. Nie negując zna
czenia niektórych wymienionych czynników — o czym zresztą mowa 
będzie poniżej — trzeba stwierdzić, że przekształcenie ich ze zjawisk 
dosyć powszechnych w tym czasie (jak np. głody, czy pomory) na 
aktywne przyczyny chłopskiego ruchu zaistnieć mogło jedynie na 
bazie ogólnego chłopskiego niezadowolenia i wzmagającej się walki 
klasowej.

Na niejako przygotowany grunt upaść musiały wiadomości o nad
zwyczajnych zdarzeniach, jakie miały miejsce na niebie i na ziemi. 
Około Bożego Narodzenia 1678 ukazała się na firmamencie kometa, 
której przeraźliwie jasne światło rozpraszało ciemności nocne przez



z górą miesiąc *). Niedługo po niej zjawiła się nowa kometa. Wieś 
czeska stała się podatna na działnie rozmaitego rodzaju wieści, szep
tanych przez chłopów o zbliżającej się wojnie z Turkami, co wspomi
nano ze szczególnym niepokojem, pamiętając o niedawnym zagonie 
tureckim, który wpadłszy w r. 1665 na Morawy dotarł niemal do 
Śląska, zagarniając po drodze tysiące ludzi w jassyr. Wyrażano obawy 
z powodu grasowania na terenie Brandenburgii oddziałów szwedz
kich, którym wieść gminna kazała lada dzień wkroczyć na teren 
Czech. Wprawdzie wkroczenie Szwedów można było łączyć z po
wrotem resztek pobiałogórskiej emigracji, ale skandynawskie zdzier- 
stwa i łupieżcze rządy z czasów ubiegłej wojny, wbiły się mocno 
w pamięć chłopów. Uporczywie powtarzano starodawną przepowied
nię Libuszy, o nadchodzącym powstaniu „piątego stanu“ (tj. chłopów) 
które doprowadzi w swym wyniku do ukoronowania reprezentanta 
ludu na króla Czech żelazną koroną Libuszy i zwiastować będzie 
okres dobrobytu i rozkwitu całego narodu * 2 *). Wszystkie te pogłoski 
i wiadomości wyolbrzymione do monstrualnej skali, musiały silnie 
oddziaływać na umysłowość owoczesnego chłopa, siały niepokój i nie
pewność, stwarzały uczucie „wielkiego strachu*4. O tym jednak, że 
strach i niepokój znalazł ujście w powstaniu, zadecydowały zupełnie 
inne czynniki.

Wszystkie obciążenia i powinności, ograniczenia i monopole, 
z którymi walczyli chłopi po wojnie trzydziestoletniej, stanowiły 
gospodarczą i społeczną przesłankę, bez której nie możemy sobie 
powstania wyobrazić. Proces wzrostu feudalnej eksploatacji i ucisku 
postępował wolno, tym niemniej stale naprzód, zabięrając — jak na
leży sądzić, ponieważ jakiekolwiek cyfrowe obliczenie tego jest za
wodne — nie tylko produkt dodatkowy chłopskiej gospodarki, ale 
również umniejszając produkt niezbędny. Poszczególne chłopskie su
pliki i skargi, postulaty i żądania pozwalają nam wglądnąć w stopień 
ich ekonomicznego obciążenia pracą i powinnościami na roli fol
warcznej. Przez cały szereg lat gromadziły się we wsi czeskiej pro
chy, które mogły wybuchnąć pod wpływem lada iskry.

Sam wybuch powstania nie decydował o jego zasięgu terytorial
nym. Tu przyczyn musimy szukać poza mechanizmem działania chłop
skich ruchów, który jedynie w nieznacznej mierze spowodował gwał

*) „Anno 1679 ist der grosse Komet gewesen...“ pisze kronikarz miasta 
Ceska Kamenice; por. K r e y b i c h  G. F., Uber Bauernaufstand v. 1680, Mttlg. 
f. Gesch. d. Deut. in Bohmen 1870, VIII, str. 232).

2) S v a t e k  J., Bauern-Rebellionen in Bohmen, str. 178—80. O żelaznej
koronie Libuszy wspomina biograf cesarza Leopolda, Rink.



towne rozszerzenie się powstania. Z przykładu innych powstań 
chłopskich, choćby np. z opracowanego przez Smimowa powstania 
Bołotnikowa wiemy, że masowe bunty chłopskie szeroko rozpoście
rają się po całym kraju wówczas, gdy opór feudałów jest słaby, w mo
mencie kryzysu, jaki przeżywa aparat feudalnego ucisku — pań
stwo 3). Tak było w Rosji w okresie Bołotnikowa, podobnie również 
było w Austrii lat 1679—1680. Rozprężenie, jakie zaistniało w pań
stwie Habsburgów, wywołane było osłabieniem państwa w trakcie 
długoletnich konfliktów z Turcją i Francją. Nastąpiły one niemal 
nazajutrz po wojnie trzydziestoletniej, której rany były jeszcze nie- 
zaleczone i do cna wyczerpały skarb cesarski. Wojna z Turcją, za
kończona w r. 1664 pokojem w Vasvar dowiodła słabości militarnej 
i finansowej Austrii, skoro nie potrafiła ona wyzyskać skutków 
świetnego zwycięstwa pod Sw. Gotthardem. Długoletnia wojna 
z Francją 1673—1679 nie przyczyniła się do ustabilizowania się sto
sunków finansowych, a powstanie na Węgrzech z powodu możliwych 
komplikacji z Turkami napawały kolejnych cesarzy obawami. 
W r. 1671 z trudem zlikwidowano spisek węgierskich możnowład- 
ców, których walkę kontynuował — już jako zbrojne powstanie — 
Emeryk Tókóly łącznie z księciem Siedmiogrodu Apaffy’m. Koszta 
wojennych awantur ponosili oczywiście chłopi, a kraje korony św. 
Wacława w poważnym odsetku partycypowały w kontrybucjach. 
Same Czechy w r. 1660 płaciły dwukrotnie więcej, niż w r. 1656, 
bo 1.500.000 zł. W r. 1664 suma ta podskoczyła już do 2.000.000 z ł4).

Zakończenie wojny spowodowało konieczność rozpuszczenia za
ciągniętych na wojnę regimentów. Jeżeli w r. 1678 wojska cesarskie 
liczyły 21 regimentów infanterii i 1 w stadium organizacji, to 
w trakcie roku 1679 z istniejących 22 regimentów i jednego w sta
dium organizacji rozpuszczono 12. Rok pokoju w Njimwegen za
stawał więc Austrię z 11 regimentami. Z istniejących na początku 
roku 1679 22 pułków kirasjerów w ciągu roku rozpuszczono 11 5). 
W związku z tym na ziemie czeskie, do stron rodzinnych, powróciło 
wiele setek wysłużonych żołnierzy. Rola ich jako organizatorów ru
chu chłopskiego, jako tych, co żywiołowemu powstaniu chłopskiemu 
chcieli nadać i w pewnych wypadkach nadali określone choć pier
wotne formy organizacyjne nie jest należycie zbadana. Nie wpadając 
w przesadę trzeba o doniosłości ich pracy wspomnieć, tym bardziej,

3) S m i m o w  I. I., Wozstanije Bołotnikowa 1606—1607, Moskwa 1951, 
str. 492 nn.

4) Ceskoslovenska Vlastiveda IV; Dejiny str. 509—12.
5) W re de, Gesch. d. k. u. Armee I, tabl. 1, III. cz. 1, tabl. 1—2.



że raporty i zeznania władz, czy też skargi poszczególnych zwierzch
ności bardzo często wymieniają wysłużonych żołnierzy a nawet ofi
cerów jako prowodyrów powstania. Nie możemy także zapominać 
o tym, że ci właśnie ludzie reprezentowali w masie chłopskiej jedyny 
czynnik, umiejący się posługiwać bronią i znający pewne najprostsze 
zasady organizacji wojskowej.

Nie należy się więc dziwić temu, że reakcje aparatu państwo
wego, w czasach normalnych napewno szybsze i ostrzejsze, w czasie 
kryzysu, w okresie groźby wojny zewnętrznej na dwa fronty, były 
powolne i spóźnione. Możliwe, że ta konkretna sytuacja wyzyskana 
została przez emisariuszy skupisk emigracyjnych jak np. Saksonii, 
którzy znajdować mieli u ludu wielki posłuch i zaufanie, oraz mieli 
rozpalać niewygasłe nawet w czasach największych prześladowań 
religijnych tajne ogniska kultu czesko-braterskiego i in. 6).

Ustosunkować się trzeba obecnie do tezy, wysuniętej przez ba
dacza omawianego okresu Svatka, który zebrawszy nieco po dyle- 
tancku szereg materiałów do powstania chłopskiego 1679—1680, 
twierdził, że powstanie chłopskie było wynikiem świadomej działal
ności wysłanników Ludwika X IV 7). Król francuski miał bowiem 
rzekomo zamiar zsynchronizować wielką akcję antyhabsburską i nie 
bacząc na niedawno zawarty pokój skierować przeciw Wiedniowi 
najazd turecki, powstanie węgierskie w połączeniu z wielkimi ru
chami chłopskimi w Czechach i Górnej Austrii 8). Zbudowana jest 
powyższa hipoteza na nader kruchym materiale źródłowym, jaki sta
nowią zapiski ówczesnego posła hesseńsko-darmstadzkiego Justuda

6) Jak wynika z korespondencji jezuitów wydanej przez S c h u l z a  V., 
Lista?, (Histor. Archiv nr 40), Praha 1915, kontrreformacja w Czechach pół
nocnych i północno-wschodnich nigdy nie została przeprowadzona w sposób 
zupełny. Wyraźnie uwidaczniał się tu wpływ sąsiedniego Śląska. Dotyczy to 
zwłaszcza ziemi hradeckiej i chrudimskiej. W Karkonoszach znajduje się 
mnóstwo sekt, których nie było sposobu wytępić, ponieważ za lada podejrze
niem uciekali w góry i do lasów; por. P o d 1 a h a A., Missie P. K. Diriga v ho
rach Krkonośskych vykonana y  1679—80, (Vestn. Ces. Ak. Vid 1900, XVIII).

7) S v a t e k ,  Vzboureni lidu selskeho v Cechach r. 1680, (Osveta 1887, XVI); 
Obrazy kulturnich dejin ćeskych, Praha 1891; Povstani lidu selskeho v Cechach 
1680, Praha 1894, i szereg innych.

8) S v a t e k ,  Bauern-Rebellion, str. 183, stara się udowodnić istnienie 
szeroko zakrojonej akcji francuskiej przytaczając, bez powoływania się na 
źródła, że do powstańców chłopskich przychodzą rzekomi posłowie chłopscy 
z Moraw, Śląska i z Górnej Austrii. Delegaci chłopscy z biskupstwa passaw- 
skiego, aby zachęcić do tym silniejszej i skuteczniejszej walki, przynieść rze
komo mieli znany z okresu wojny trzydziestoletniej „Passauer Kunst“, środek 
czyniący człowieka odpornym na działanie wszelkiego rodzaju pocisków.



Eberharda Passera, bawiącego przy dworze cesarskim 9). Została też 
teza Svatka słusznie skrytykowana przez J. V. Simaka 10). Podważył 
on wiarygodność źródeł, jakimi posługiwał się Svatek, w pierwszym 
zaś rzędzie Passera. Jak Simak dowodnie wykazuje, nie orientował 
się on zupełnie w sytuacji, przybywając do kraju dopiero w lutym 
1680 roku, w okresie, kiedy akcja petycyjna tj. pierwszy etap ruchu 
chłopskiego był w pełnym toku 11). Podobne do Svatka twierdzenia 
wysuwali ostatnio badacze niemieccy Strauss i Steinbickl12).

Zgadzając się w zasadzie z krytyką Simaka, który dostrzega naj
ogólniejszą przyczynę powstania w żywiołowym oporze ludu czes
kiego a więc nie w machinacjach obcego dyplomaty,' nie można za
pomnieć, że sam Simak w konkretnej analizie sytuacji przyczynę 
powstania widzi wyłącznie w ruchu religijnym dysydentów, skiero
wanym przeciw kontrreformacji. Powstanie 1680 jest dla niego reli
gijnym protestem, a dopiero powstanie r. 1775 ma charakter walki 
społecznej. Odrzucając zbytnie uogólnienia Simaka przyjąć trzeba 
jako słuszną jego krytykę tez Svatka.

Przy określaniu periodyzacji powstania nawet w sposób najogól
niejszy natrafiamy na trudności tego rodzaju, że powstanie wybu
chało nader rozmaicie w poszczególnych okolicach, że każdy ruch 
chłopski, również i powstanie 1679—1680, nie miało jednolitej formy 
i jednolitego czasu trwania. Czasem bowiem powstanie po akcji su- 
plikowej upadało, kiedy indziej znów trwało tym silniej i przera
stało w opór zbrojny. Słowem wydzielić dokładnie etapy jest 
rzeczą nader zawodną. Przyczyn tej różnorodności, uniemożliwiającej 
sprowadzenie wszystkich wystąpień pod inny mianownik, niż ogólni
kowe określenie „powstanie chłopskie**, szukać należy we wspom

n) Berichte des Hessen-Darmstadtischen Gesandten Justus Eberhardt Pas- 
ser an die Landgrafin Elisabeth Dorothea iiber die Vorgange am kaiserlichen 
Hofe und im Wien von 1680 bis 1683, wyd. L. Baur, (Arch. f. ósterr. Gesch. 1867, 
XXXVII, str. 271—409).

10) S i m a k J. V., Prispevek k selske bouri r. 1680 a k poddanskym pome- 
rum na Frydlandsku, (Vestn. Ces. Ak. Ved. 1900, str. 1—23).

n) Passer przybywa dnia 13 lutego 1680 do Czech a dopiero 22 lutego 
dojeżdża do Pragi. Jeżeli idzie o wiadomość o intrygach francuskich, to wspo
mina o tym Passer dosłownie w jednym zdaniu w dniu 24 kwietnia/4 maja. 
Brzmi ono „Frantzósischen Envoye, Mr Vitry soli ohnlamgst ein grosser Wech- 
sel hir augezahlt worden sein, und Er sich ex Singularis status ratione ufs 
Land gemacht haben“. (A r c h i v, str. 296).

12) S t r a u s s ,  Bauemelend und Bauernaufstand in den Sudetenlandern, 
1929; S t e i n b i c k l  J., Der grosse Aufstand deutscher Bauern im J. 1680 in 
Bóhmen, (Sudetendeutsche Monatshefte 1936, str. 595-8).



nianych kilkakrotnie obiektywnych warunkach życia chłopskiego 
w okresie feudalizmu, w gospodarczym rozdrobnieniu.

Wydaje mi się, że od końca 1679 roku mniej więcej do początków 
roku 1680 tj. do lutego na bazie chłopskiego oporu zaczyna się kształ
tować pierwszy etap chłopskiego ruchu, o charakterze nie wystąpienia 
zbrojnego, lecz szerokiej akcji suplikowej, zwróconej do cesarza. 
Drugi okres związany jest z załamaniem się akcji suplikowej na 
skutek wyraźnego sabotażu i przeciwdziałania ze strony całej klasy 
feudalnej łącznie z monarchą. Chłopi zawiedzeni w rachubach i na
dziejach, jakie pokładali w monarsze, zaczynają lekceważyć pracę 
pańszczyźnianą, odmawiają jej wykonania, zaczynają łamać przepisy 
o pańskim monopolu np. przemiału, zakazy polowań i ścinania drzew 
w pańskich lasach itp. W tym też czasie bierny opór chłopski zaczyna 
powoli przerastać w zbrojne wystąpienia, które się znacznie wzma
gają na sile na wieść o wydaniu przez Leopolda I patentu z dnia 
22 marca 1680 r. Przyjmowany jest on różnie, jeżeli chłopi uznają 
jego autentyczność wówczas często nienawiść ich zwraca się przeciwT 
autorowi, grzebiąc w ten sposób autorytet, jaki monarcha wśród 
chłopów posiadał. Dodajmy jednakowoż, że tego rodzaju ustosunko
wanie zdarza się dość rzadko. Jeżeli zaś włościanie uznają patent za 
falsyfikat, wówczas walka z „falsyfikatorami“ tj. urzędnikami za
ostrza się dla obrony dobrego imienia monarchy. Ten zbrojny ruch 
zostaje złamany i zdławiony pod koniec maja i na początku czerwca, 
co jeszcze bynajmniej nie doprowadza do całkowitej pacyfikacji 
kraju. Zarzewie buntu tli się długo w postaci ponawianych w na
stępnych latach prób wystąpień, nie posiadających jednak tak szero
kiego zasięgu i szybko upadających. 1

Przerastanie poszczególnych okresów w rozmaitych okolicach 
jest różnorodne i niejednolite czasowo; czasem ruch chłopski kończy 
się na pierwszym etapie i dalej się nie rozwija, kiedy indziej znów 
nie dostrzegamy akcji suplikowej. Ogólnie rozważając dostrzec mo
żemy jednak wyraźną linię rozwojową, prowadzącą od akcji niższej 
pod względem swego „zorganizowania" do akcji ostrzejszej i coraz 
bardziej świadomej, zaznaczając zawsze, że poziom chłopskiej świa
domości był zawsze niski.

Tego rodzaju próba periodyzacji zbliżona jest do koncepcji, wy
powiedzianej przez J. Prokeśa 13). Prokeś jednak pomiędzy dwoma 
okresami ruchu chłopskiego stawia wyraźną cenzurę i etap pierwszy

13) P r o k e ś  J., K 250 vyroći selskeho boje za restituci predbelohorskych 
poddanskych prav a povinnosti v Cechach, (CDV 1930, XVII, s*tr. 165—72).



przeciwstawia etapowi drugiemu, nie dostrzegając prawidłowości 
chłopskich wystąpień, oraz konieczności i nieodzowności przerasta
nia — w danych warunkach — od jednego etapu do drugiego. Sło
wem wystąpienie zbrojne uważa po prostu za nieporozumienie. Okre
sowi pierwszemu, czyli jak powyższy autor mówi „legalnemu" 
tj. w ramach obowiązujących praw, przewodzą „inteligenci wiejscy" 
rozmaici wiejscy nauczyciele, sołtysi, rzemieślnicy, kościelni. Oni 
piszą supliki chłopom, prowadząc walkę w sposób „rozważny" i ogra
niczając się do akcji petycyjnej. Kiedy zaś akcja ta chybia celu, 
wówczas masy chłopskie widząc zupełną bezowocność dotychczaso
wych form walki, radykalizują się gwałtownie i emancypują spod 
wpływu swych przywódców, sięgając do „nierozważnych sposobów 
walki". Z twierdzeń Prokeśa wyłowić możemy następującą konklu
zję* wybuch powstania został spowodowany bezpośrednio i pośrednio 
przez feudałów, chłopi by bowiem sami do tego rodzaju wystąpień 
nie sięgnęli. Marcowy patent cesarski zamknął drogę chłopom do 
jedynego „legalnego" sposobu walki. U podstawy tego przekonania 
tkwi teza, iż „legalnymi" sposobami walki, a niekoniecznie rewolucją 
można zmusić klasę panującą do ustąpienia w tak zasadniczej kwe
stii, jak sprawa pańszczyzny.

Podobnie, jak wszystkie niemal ruchy chłopskie w historii, także 
i ^powstanie 1679—1680 poprzedzone zostało, prócz nadzwyczajnych 
zjawisk poprzednio wspomnianych, również rokiem nieurodzaju. Głód 
i wysokie ceny zboża wywołały masowe zbiegostwo chłopów i to 
zarówno na południu kraju, jak i na północy 14). Od wschodu zbliżał 
się powoli do ziem czeskich pomór, który przeszedłszy falą przez 
Węgry ogarnął w r. 1679 Austrię, płosząc z niepewnego Wiednia dwór 
cesarski; cesarz schronił się do bezpiecznej chwilowo jeszcze P rag i15). 
Rozpuszczenie wojska nie przyczyniło się do uspokojenia w kraju, 
skoro do wsi wracali ludzie obeznani z wojaczką a napewno nie 
nastawieni pokojowo do panującego reżimu. Zaczęto coraz częściej 
widywać wędrujące przez wsie i lasy gromady chłopskie, które 
wbrew najsurowszym przepisom sejmowym o zakazie noszenia i po
siadania broni przez poddanych „czasem rusznice mają ze sobą" 16).

14) O wysokich cenach wspomina P a s s e r (Archiv str. 280). Znaczne na
silenie zbiegostwa notuje H i 11 e J., O selskem povstani na Lńarsku a Chude- 
nicich r. 1680 (dokumenty), (ĆDV 1921, VIII, str. 48—51, 92—100). On również 
wspomina o nieurodzajnym roku 1679.

15) M a r e ś F., Veliky mor v letech 1679—80, (Histor. Sbornik 1883, I).
16) Spostrzeżenia tego rodzaju czynili pełni obaw urzędnicy dworscy w po

łudniowo-zachodnich Czechach; por. H i l l e  J., O selskem povstani.



Tu i ówdzie chłopi zaczęli wobec zwierzchności i jej wymagań sto
sować bierny opór nie wychodząc na pole folwarczne i nie odrabiając 
pańszczyzny, lub sami określając wielkość swych powinności17). 
Ten ostatni przejaw chłopskiego protestu świadczył, że „via facti“ 
pragną przeciwstawić się wysokim powinnościom i pańszczyźnie oraz 
pragną przywrócenia poprzednio panujących stosunków, kiedy pań
szczyzna była niska. W okolicach północno-czeskiej miejscowości 
Ceska Lipa dostrzega ówczesny kronikarz chłopów zmawiających 
się przeciw narzuconym podwodom, oraz narzutom. Sam pomór do
prowadził do pewnych wstrząsów w gospodarce. Ofiarą zarazy padła 
pewna część ludności wiejskiej, reszta chłopów uciekała z okolic 
dotkniętych pomorem do lasów. Skarżą się właściciele m. in. hr. Hum- 
precht Czernin, że w samym kluczu Kost w Czechach północnych 
mieli stracić od 100.000 zł do 100.000 talarów. Nawet trzykrotnie 
wyższa płaca, niż w czasach normalnych nie przyciągnęła ludzi do 
pracy 18 *).

Równolegle ze wzmagającym się niepokojem chłopów rosną oba
wy po drugiej stronie barykady. Urzędnicy zwierzchności w Lńarsku 
w Czechach południowo-zachodnich, podobnie jak i w innych okoli
cach wyrażają swój niepokój, mówiąc, że podobne fakty doprowa
dzić mogą do powstania wielkiego niebezpieczeństwa, o ile nie zapo
biegnie się mu skutecznie, o ile ,,nie przyjdzie ostry przykład" 10). 
Opat klasztoru berounskiego Tomasz zanotował w swych „memora- 
biliach" zdanie, że wypadki każą przypuszczać, iż rok 1680 będzie 
dla świata, w szczególności dla państwa Habsburgów, wyjątkowo 
niepomyślny 20).

Na wiadomość o przybyciu cesarza i jego dworu do Pragi cały 
szereg gromad szczególnie dotkniętych przez nowe powinności posta
nowił zwrócić się bezpośrednio do władcy z pokornymi prośbami
0 rozstrzygnięcie prowadzonych od kilku lat kilkunastu sporów 
z dziedzicami. Początkowa akcja kilku wsi północno-czeskich, pomi
mo ujemnego wyniku, spowodowała prawdziwą falę suplik, przed
kładanych przez rozmaite chłopskie delegacje cesarzowi w Pradze. 
Drogi, wiodące do stolicy państwa korony św. Wacława, zaroiły się 
od chłopskich posłów, szukających beznadziejnie sprawiedliwości
1 obrony przed feudalnym wyzyskiem u największego feudała. Wy
raźnie ,,monarchiczny“ okres powstania pokazuje nam, jak poddani

17) Ibid.
18) P e k a r  J., Kniha o Kosti, I, 169—170.
1B) H i 11 e J., O selskem povstarii.
20) S v a t e k J., Bauern-Rebellion, str. 178.



od „złych4* panów apelowali bezskutecznie do „dobrego44, choć „nie- 
poinformowanego44 i odległego władcy. Na ten charakterystyczny mo
ment w powstaniach chłopskich, zwraca uwagę J. Stalin:

„(...) mówiąc o Razinie i Pugaczowie nie wolno nigdy zapo
minać, że byli oni zwolennikami caratu: występowali przeciw 
obszarnikom, lecz o „dobrego cara44. Wszak takie było ich ha
sło44 21).

Podobnie było w r. 1679 w Czechach, kiedy chłopi składali uni
żone prośby u stóp cesarskich, nie dostrzegając jednolitości frontu 
feudalnego bronionego przez wiele osób.

Stosunek cesarza do chłopów był dość charakterystyczny. Jak 
wykazują listy jego do Czernina przyjaciela lat młodzieńczych, ży
wił on poważne obawy przed buntem poddanych. Kiedy mianowicie 
w r. 1669 chłopi z majątku hr. Sylwii Czernin Kysibek zjawili się 
ze skargą na dziedziczkę aż w dalekim Wiedniu, cesarz, starający 
się w korespondencji uchwycić komiczną stronę tego spotkania, nie 
może powstrzymać się od poważnej obawy. Nazywa ich „małymi 
bestiami44 i cieszy się, że „kompanie (scil. wojska) w wielkim są 
u rebeliantów respekcie44. W przeciwnym bowiem wypadku — dodaje 
poważniej „musielibyśmy śpiewać inaczej: od wściekłości poddanych 
wybaw nas Panie!44. Kiedy zaś w r. 1661 lud wenecki podniósł tumult 
i zdobył willę doży, cesarz pisze do Czernina: „Biada wam, czescy 
panowie, jeżeli by diabeł jaki zbuntował poddanych waszych i jeżeli 
by doszło do podobnych insolencji44. W r. 1680, kiedy sytuacja wy
daje mu się bardzo niebezpieczna, tak pisze temuż adresatowi: 
„W tych złych czasach należy utrzymywać chłopów w spokoju (un 
poco contenti) i dobrze z nimi postępować44. Szukając jakiegoś uza
sadnienia dla powyższego twierdzenia, dostrzega nagle, że przecież 
chłopi też są ludźmi i bliźnimi 21 22).

Pomimo pokojowych form, w jakich przebiegała akcja suplikowa, 
już nawet tego rodzaju postępowanie stanowiło niebezpieczeństwo 
dla klasy feudałów. Łamano bowiem dotychczasowe przepisy, wy
raźnie zakazujące prosić króla o rozstrzygnięcie wszelkich sporów 
ze zwierzchnością. Już sam tego rodzaju fakt mógł być uważany za

21) S t a l i n  J., Dzieła, Warszawa 1951, XIII, str. 123.
22) P e k a f  J., Kniha o Kosti, I, str. 168—9. Ciekawe wzmianki o cesarzu 

i o jego zupełnej niefrasobliwości w poważnych i krytycznych sytuacjach za
wiera dziennik Pass êra. M. in. wspomina on istnej gorączce zabaw i festynów, 
jakie miały miejsce w Pradze już w czasie, gdy nadwełtawslca stolica przeży
wała pierwszą falę zarazy morowej.



przejaw buntu. Powyższe łamanie przepisów nie dokonywało się 
w skali jednostkowej, lecz przybierało charakter masowy, co świad
czyło o niepokojach, jakie panowały już nie na jednym fol
warku czy kluczu, ale obejmowały całe szerokie połacie k ra ju 23). 
Masowość zaś suplik i petycji doprowadzić mogła do nowych kom
plikacji. Trzeba się bowiem było do całej akcji ustosunkować, trzeba 
było supliki w jakiś sposób rozpatrzeć, pamiętając zawsze, że odrzu
cenie ich przy takiej skali całego ruchu było równoznaczne z ini- 
cjonowaniem niepokojów i niezadowolenia chłopskiego o niespoty
kanym dotychczas zasięgu 24).

Wielość wystąpień uniemożliwia nam dokładne śledzenie, jaka 
to gromada czy klucz dały hasło do rozpoczęcia akcji petycyjnej. 
Według wszelkiego prawdopodobieństwa rozpoczęła się ona w czeskim 
pogórzu, w kraju Mlada Boleslav. Jeszcze we wrześniu zwracają się 
tamtejsi chłopi do cesarza i w swych ,,Memorabiliach“ przedstawiają 
swe krzywdy i /niesprawiedliwości. Obciążeni są całotygodniową 
pańszczyzną, której wysokość nie pozwala im uprawiać własnej ziemi. 
Ponadto skarżą się poddani na uciążliwe narzuty m. in. kupowanie 
mięsa zwierząt padłych, jako zaś szczególnie dotkliwy fakt podają 
ucinanie dziewczętom warkoczy w celu sprzedawania ich przez 
urzędników perukarzom (ceasatoribus) na rachunek zaległych czyn
szów pieniężnych 25). W związku z tym i z innymi prześladowaniami 
szczególnie ostro występują poddani przeciw urzędnikom zwierzch- 
nościowym. Powyższa suplika, spisana przez wieśniaków z majątku 
Lemberg, na północ od Mlade Boleslav, należącego do hr. Bredy, za
niesiona została do Pragi. Odnośnie jej przyjęcia istnieją dwie wersje. 
Jedna mówi, że cesarz, przed oblicze którego delegacja się dostała, 
miał być supliką dogłębnie poruszony i obiecał wglądnąć w sprawy 
poddanych klucza hr. Bredy. Inna zaś mówi, że kiedy wysłańcy wcho
dzili w mury miejskie, zawiadomione przez zwierzchność władze pra

23) Por. tekst patentu z dnia 22 marca 1680 r., (AC XXIII, str. 479).
24) Passer pod datą 31 marca (10 kwietnia) podaje wiadomość, że zjawiają 

się także w Pradze posłowie poddanych biskupa Passawy „(...) wegen der gros- 
sen Batragnissen und Unerschwindlichen Anlagen vorgebracht, und um zeitli- 
che Vermittelung gebeten“. Pod tą samą datą wspomina Passer, że liczba 
zbuntowanych chłopów dosięga 8000 (Archiv, str. 286).

25) Ten ostatni fakt był znany i szeroko komentowany jako szczególnie 
wrogi stosunek do poddanych chłopów. Zanotował to również pod datą 25 stycz
nia 1680 generał zakonu krzyżowników Jerzy Pospichal, dodając z oburzeniem 
,,pulchra industria"; por. B e z e k  A., Pameti generała radu kriżovniskeho 
Jiho Pospichala z lat 1661—1680, (Ves>tn. Ces. Ak. Ved 1880, str. 139—150).



skie wysłały przeciw nim muszkieterów miejskich, którzy zaprowa
dzili chłopów do więzienia ratusznego 26).

Niezależnie od tego, która wersja jest prawdziwa, wiadomość 
o wysłaniu supliki przez chłopów lemberskich rozbiegła się szeroko 
po całej okolicy i już dnia 22 listopada 1679 r. powstaje suplika gro
mad sąsiedniego państwa frydlandzkiego, napisana pospołu przez 
czeskich i niemieckich poddanych 29 gromad hr. Gallasa. Sytuacja 
była tu bowiem specyficzna. Mianowicie po śmierci w r. 1647 gene
rała cesarskiego Mateusza Gallasa, majątki jego z powodu małolet- 
ności syna, pozostawały pod administracją opiekunów: Stefana Roth- 
miillera z Rothmiihlu, którego później zastąpił hr. M. Vernier, oraz 
Wacława Michny z Vacinova. Opiekunowie ci dla napełnienia włas
nej kalety wzmogli niesłychanie ucisk, nie czyniąc zresztą żadnej 
różnicy pomiędzy poddanymi chłopami a mieszczanami. Pomimo 
przejścia z czasem administracji dóbr w ręce młodego Gallasa (ur. 
w r. 1636) raz zapoczątkowany system eksploatacji pozostał dalej 
w mocy. Otóż suplika poddanych gallasowskich, aczkolwiek napisana 
w formie bardzo pokornej i płaczliwej, zawierała cały szereg poważ
nych skarg27). Skierowana jest do cesarza i już na pierwszym 
miejscu figuruje skarga na zależność osobistą i na przeciążenie pań
szczyzną i innymi powinnościami, których wysokość nie jest wy
szczególniona. Gospodarka chłopska cierpi bardzo od narzutów dwor
skiego mięsa, za które muszą poddani płacić trzykrotnie wyższe ceny, 
oraz narzutów dworskiego masła, sera i ryb. Uciążliwy jest obowią
zek chowania dworskiego bydła i kupowania dworskiej wódki po 
cenie dwukrotnie wyższej, niż w karczmie. Nałożone są na nich 
zwiększone oprzędy i niezależnie od nich uiszczane opłaty, a budowa 
odległej o milę kaplicy zmusza do darmowego dostarczania podwód. 
Jeden z następnych punktów mówi, że hamernia w miejscowości 
Raspenau, w której przed wojną znajdowali płatną pracę ich ojco
wie, obecnie opiera się wyłącznie niemal na darmowej płacy pań
szczyźnianej. Obciążeniem chłopów są obowiązki dostarczania fur 
na podróże, dochodzące nieraz do ośmiu mil oraz podatek solny 
w wysokości połowy złotego dla kmiecia i 9 gr dla chałupnika. Wska
zują dalej na niemożność sprzedaży wytworów swych gospodarstw 
bez uprzedniej zgody zwierzchności, która zazwyczaj sama je zaku
puje, płacąc cenę niższą niż rynkowa. W ostatnich dwóch punktach

26) R e s s e 1, Bauernaufstand in Nordbóhmen im J. 1680, (Mttlg. f. Hei- 
matkunde Reichenberg 1926, str. 5); S v a t e k, Bauern-Rebellionen str. 181.

27) R e s s e 1, Bauernaufstand, str. 3—6, podaje ową suplikę in extenso.



skarżą się na konieczność wykupywania pańskiego piwa przez nowo
żeńców, oraz niemożność wysłania swych dzieci do nauki, lub rze
miosła.

Suplika ta, również jak poprzednia, miała zostać doręczona cesa
rzowi 28). Zwierzchność frydlandzka dowiedziawszy się o skardze 
swych poddanych, postanowiła zdusić w zarodku wszelką chęć oporu, 
zaprowadzając bardzo ostry reżim. Cel nie został osiągnięty a wprost 
przeciwnie uciskani chłopi okazywać zaczęli tym większe niezado
wolenie. Oznaki tego niezadowolenia przenosić się zaczęły na sąsied
nie majątki m. in. działały na napiętą atmosferę w majątku lember- 
skim Bredy. Przybrały one formę masowego zbiegostwa, kierującego 
się na północ do sąsiedniej Saksonii. Sam Krzysztof Rudolf Breda, 
chcąc temu zapobiec, zwrócił się do magistratu miasta Żytawy, by 
mu wydawano zbiegłych poddanych, na co dnia 12 lutego 1680 otrzy
mał pisemne zapewnienie, że miasto pójdzie mu na rękę. W tej 
sprawie komunikował się również cesarz z kurfirstem saskim, który 
zwrócił się do miast nadgranicznych, by nie przyjmowały zbiegłych 
z Czech poddanych29). Zresztą początek stycznia przynosi już nie 
tylko zbiegostwo poddanych, ale pierwsze konflikty pomiędzy uzbro
jonymi chłopami i dworskimi urzędnikami. Mianowicie poddani lem- 
berscy Bredy z inicjatywy Michała Teichgrabera z Markersdorfu 
postanowili wysłać ponownie deputację do cesarza, która też w ilości 
siedmiu posłów ruszyła do Pragi w dniu 7 stycznia 1680 żegnana 
i błogosławiona na drogę. Gdy dowiedział się o tym pisarz zwierzch
ności lemberskiej Krzysztof Miessler wybrał się, by zaaresztować 
inicjatorów mianowicie wspomnianego Michała Teichgrabera i Mi
chała Kriśela, który suplikę ową pisał. Obydwaj zdołali zbiec, tak, 
że pisarz zaaresztował jedynie sędziwego ojca Kriśela. Dnia 13 stycz
nia Teichgraber zjawił się wraz 60 uzbrojonymi chłopami w miejsco
wości Krećam, gdzie właśnie Miessler przebywał i dopraszał się wy
puszczenia starego Kriśela. Pisarz, nie przeraziwszy się uzbrojonych 
poddanych, odrzucił ich żądania, a Teichgrabera polecił aresztować. 
Chłopi jeszcze tej samej nocy wysłali posłów do sąsiedniej wsi. W ca
łej okolicy Lemberga zabrzmiały dzwony na alarm, zwołując wszyst
kich chłopów, którzy też się zaczęli w wielkiej liczbie gromadzić

28) Por. również zanotowane u Pospichala pod datą 27 stycznia: „Negotium 
rusticorum contra dominos ins*urgentium complenatur et hi oboedientiam pro- 
mittunt, donec Sua Majestas gravamina ipsorum ponderet. Subditi ex Petus- 
burg contra Czernin sua gravamina deposuerunt, seąuentur plures; por. 
R e z e k  A., Pameti... Pospichala.

2n) R e s s e 1, Bauernaufstand, str. 6.



w pobliżu zamku. Pisarz, obawiając się zbrojnego napadu chłopskiego 
na zamek, otworzył skład broni i uzbroił służbę, wysyłając jedno
cześnie szybkiego posłańca do Pragi. Uprzedzony o przybyciu posłów 
chłopskich do Pragi Breda, nakazał ich aresztować. Gdy zaś wiado
mość o tym czynie dotarła do wsi, wówczas wrzenie wzmogło się 
jeszcze bardziej, a niektórzy przywódcy chłopscy — było wśród nich 
wielu sołtysów — „ośmielili" się nawet grozić zwierzchności30).

Dnia 14 stycznia, przebywający w Pradze Breda zwrócił się do 
cesarza o pomoc w stłumieniu buntu. Generał Eneasz Sylwiusz Picco- 
lomini, który wrócił niedawno z okręgu Caslav i Kourim, wysłany 
został do okręgu Boleslav. Dnia 21 stycznia stanął w zamku Brodec 
koło miasteczka Nove Benatky. Powstanie nie wydawało mu się 
groźne i nie przewidywał konieczności ściągnięcia większej ilości 
wojska, niż cztery regimenty jazdy 31).

Tymczasem zaczęły się podnosić coraz to nowe okolice Czech 
północnych. Powstaniem objęte były cztery wielkie klucze po oby
dwóch stronach gór Jeśtedu, mianowicie Frydland, Liberec, Grab- 
śtein i Lemberg, z których pierwsze dwa należały do Gallasa, a na
stępne do Trauttmannsdorfa i Bredy. W fakcie tym zupełnie słusz
nie doszukiwać możnaby się promieniowania rewolucyjnych nastro
jów, ale w grę wchodziły także inne jeszcze czynniki. Kraj Mlada 
Boleslav, był bowiem tym krajem, w którym z powodu kilkakrotnych 
fal konfiskacyjnych doszło do najpoważniejszych przesunięć własnoś
ciowych. Cała ziemia przeszła w ręce Hiszpanów, Włochów, Wallonów 
i Niemców. Feudałów czeskich — wiernych cesarzowi — tutaj nie 
spotykamy. Stosunkowo największa była w tym kraju koncentracja 
wielkiej własności w rękach magnatów. Z tabel, podanych przez 
Pekara, wynika, że na 95 majątków — 40 należało do magnatów, 
zaś z pośród 5868 V2 osiadłości chłopskich, magnatom podlegało 
4775 3/8. Czyli 42% ilości majątków i 81,3% ilości chłopskich osia
dłości należało do wielkiej własności feudalnej, podczas gdy w całych 
Czechach przeciętna wynosiła 27,6% i 59,6%. W okręgu tym prze
ciętnie na jeden majątek magnacki wypadało prawie 120  osiadłości 
chłopskich, gdy w całych Czechach liczba ta wynosiła około 45 32). 
Ucisk i rządy urzędników pańskich, którzy owoce pracy chłopów

30) I b i d. str. 9.
31) I b i d. str. 9.
32) P e k a r  J., Ćeske katastry, (ĆCH. 1912, XIX, tabl. III). Dodać należy, że 

kataster r. 1683 podaje nieco wyższą liczbg magnackich majątków, niż przy
toczony kataster z r. 1656, bo 44 majątków; por. Ibi d.  tabl. XXXIV.



zabierali do własnej kieszeni, wzmagały nienawiść poddanych do 
swych panów.

Ponieważ w jakiś sposób trzeba było się ustosunkować do wystą
pień chłopskich, zwołali starostowie krajowi do miasteczka Vartem- 
berk pod koniec stycznia poddanych lemberskich, którym przedsta
wiono rewers, że będą wykonywać swe powinności tak długo, do
póki cesarz nie rozstrzygnie ich skarg. Suplika napisana przez jakiegoś 
praskiego adwokata, doręczona została cesarzowi ostatniego dnia 
stycznia. Zawierała ona rozszerzone postulaty chłopskie w porówna
niu z „memorabiliami“ z września roku poprzedniego. Skarżą się 
poddani, że w r. 1679 musieli płacić 30 rodzajów opłat i podatków, 
a w pierwszych miesiącach 1680 narzucono im już 12 nowych kon
trybucji. Niezależnie od tego, że każda rodzina obowiązana była 
wysyłać jedno dziecko do dworu, również pozostałe dzieci zmuszane 
są do pracy we dworze. Nieznośne są dla poddanych narzuty mięsa, 
sera i in. a w ciągu jednego roku pięciokrotnie podwyższono wyso
kość oprzędów. Skarżą się dalej na bezpłatne strażowanie oraz na 
bezpłatne fury, związane z rozmaitymi przedsiębiorstwami budowla
nymi pana. Zagrodnicy i komornicy wspominają, że gdy zjawiła się 
królewska komisja w majątku, pan zakazał im mówić, iż i oni także 
płacą kontrybucje. Na zakończenie powtarza się skarga o ucinaniu 
kobietom wiejskim warkoczy 33).

Ponieważ chłopi nie kwapili się do odbywania pańszczyzny, 
przeto cesarz zarządził nowe przesłuchanie, które zaczęło się dnia 
14 lutego. Wymowie urzędników zwierzchności nie mogli poddani 
sprostać. Pomimo to nie opuściła ich pewność oraz wiara we władcę. 
Zarzucali mianowicie starostom okręgowym, że zwołali przesłuchanie 
bez wiedzy i zgody cesarza, który napewno dałby wiarę poddanym 
a nie urzędnikom dworskim. Nic nie pomogło zapewnianie, że prze
słuchanie ma pełną aprobatę cesarską i pokazywanie pieczęci cesar
skiej ; chłopi nie zmienili swego zdania. Gdy zaś nauczyciel Sebastian 
Finkę ośmielił się przekonywać włościan o słuszności wywodów pi
sarza dworskiego, został przez nich prawie na śmierć pobity 34).

Ponieważ sytuacja w całych Czechach północnych była groźna, 
a także z innych okolic dochodziły mało pocieszające wiadomości, 
dnia 19 lutego postanowił cesarz wysłać specjalną komisję do wspom
nianych czterech majątków u podnóża gór Jeśted dla dokładnego

33) R e s s e 1, Bauernaufstand, str. 9—10.
34) P a s  s e r  pod datą 24 IV/(4 maja, pisze: „Ein hjssiger Procurator so 

denen rebellischen Bauern schrifften aufgesetzt, nahmens Kaurtzensky, sitzt 
umbs Leben gefanglich“ (Archiv, str. 296).



zbadania chłopskich zażaleń. Komisja ta zaczęła swą działalność zaraz 
na początku marca. Chłopi komisarzom nie wierzyli, wyczuwając 
instynktownie, że stają oni po stronie panów. Do wyjaśnienia sytuacji 
i uspokojenia poddanych w żadnym choćby najmniejszym stopniu 
się nie przyczyniła 33).

W związku z całością akcji petycyjnej należy zwrócić uwagę na 
osoby piszących supliki. Jak już wyżej wspomniano byli to czasem 
wieśniacy, znający kunszt pisania, lub nauczyciele wiejscy. Często 
jednak w podobnych sprawach występowali rozmaici pokątni pisa
rze i doradcy prawni z nieprawdziwego zdarzenia, którzy wykorzy
stywali chłopski zapał i łudzili poddanych rzekomą skutecznością 
prawnych form walki. Wiadomo, że w Austrii z czasem wykształcił 
się specjalny zawód „Untertansadvokaten“, doradców prawnych 
w sprawach poddańczych. Ich poprzednicy działali już w r. 1680 oraz 
później w wystąpieniach Chodów. Passer podaje nam wiadomość 
o jednym z nich prawniku praskim nazwiskiem Kourensky (być może 
on formułował petycję poddanych lemberskich), który za pisanie 
chłopskich suplik odpokutować musiał więzieniem. Podobnie zresztą 
stało się z Henrykiem Petzenhauerem w kraju Mlada Boleslav.

Jak zgodnie stwierdzają wszyscy badacze, rolę przywódców i kie
rowników wystąpień we wszystkich okolicach grali przede wszyst
kim chłopi zamożniejsi: sołtysi, rzemieślnicy wiejscy, młynarze i in. 
Kwestia przywódców nie rozwiązuje jednakże całego zagadnienia. 
Można by wysunąć przypuszczenie, że zamożniejsi chłopi wobec na
rastającej fali, ogarniającej w coraz szerszym zakresie c a ł ą  wieś, 
aby nie utracić inicjatywy stanęli na czele ruchu. Pomogli oni po
wstaniu w ten sposób bardzo wydatnie, bowiem ich możliwości „or- 
ganizowania“ ruchu, nawet na skalę gromady, czy klucza, były i wiele 
większe, niż przeciętnego wieśniaka. Nie można jednakże zapominać, 
że we wszystkich objętych powstaniem krajach znajdujemy bardzo 
wielką ilość chłopów biednych, chałupników i komorników. Np. kraj 
Boleslawski, obejmujący w skali całego królestwa 7.6% ziemi i jest 
dość bogaty (liczba krów — 9.3% skali królestwa), ale liczy 14.5% 
spisanych w Czechach komorników (domkari bez roli). Podobnie 
kraj Hradec (13.2% ziemi, 16.9% krów, ale 37.2% komorników) i Li- 
tomerice (5.9% ziemi, 7.1% krów, 8 % komorników) czy w końcu 
Lotek (0,63% ziemi, 2.5% krów, 2.3% komorników). Jedyny wniosek, 
jaki się nasuwa brzmi, że wieś stosunkowo głęboko rozwarstwiona 
przedstawia najbardziej palny materiał pod względem możliwości 35

35) R e s s e 1, Bauernaufstand, str. 8.



walki klasowej. Z drugiej strony istnienie licznej warstwy ludzi 
najbardziej wyzyskiwanych — jaką była warstwa chłopów zagrodo
wych, czy komorników — jest niewątpliwie motorem silnego ruchu 
chłopskiego. Że kierownictwo tego ruchu znajdowało się w rękach 
chłopów zamożniejszych, to już inna sprawa 36).

Nie możemy zapominać, że zdecydowanego sojusznika znaleźli 
chłopi w większości miast prywatnych — choć i od tej reguły należy 
uczynić kilka wyjątków. Znając ogólną sytuację miasteczek prywat
nych, których mieszkańcy bardzo często byli zrównani z chłopami 
pod względem nałożonych na nich obowiązków pańszczyzny i innych 
powinności, sojusz ich z poddanymi będzie zupełnie naturalny. W nie
których okolicach możemy się nawet domyślać, że kierownictwo 
ruchu spoczywało w rękach mieszczan, na których spadła cała furia 
zwycięzców, jak się to stało w mieście Nejdek u Czerninów, gdzie 
początkowo skazano na śmierć wszystkich mieszczan, wykonując wy
rok na kilku 37). Z chłopami połączyli się mieszczanie miasta Żan- 
dov 38), a Liberec leżący w dobrach hr. Gallasa wysłał do cesarza 
deputację pod kierownictwem Krzysztofa Tugenmanna łącznie z de- 
putacją chłopską 39).

Jeżeli idzie o dalsze okolice, to poruszeniem objęte były zachod
nie, południowo-zachodnie, północno-wschodnie i północne części 
kraju. Pekar, nie powołując się na żadne źródła, mówi, że w całych 
Czechach powstanie objęło około 260 majątków 40). Jeżeli będziemy 
pamiętali, że stan duchowny i magnacki miał ogółem 647 majątków 
i 54.208 osiadłości chłopskich, to stwierdzimy z łatwością, że płomie
niem buntu opanowana została prawie trzecia część Czech 41).
______________________  I

3B) Spostrzeżenia to potwierdzają na ogół wszyscy niemal badacze tego 
okresu. P e k a r  J., Kniha o Kosti, str. 167, jako sprawcę zaburzeń chłopskich 
w swym majątku Melnik wymienia „bogatego i zdolnego sołtysa ze wsi Vrańan 
Cikana“. Po pacyfikacji sołtysa powieszono. Także S i m a k, Selska boufe v Te- 
pels-ku r. 1680, (Vestn. Ces. Ak. Ved 1907) stwierdza, że w spisach przywódców 
figuruje najwięcej przedstawicieli samorządu wiejskiego. R e s s e 1, Bauern- 
aufstand str. 28, w pełni potwierdza to spostrzeżenie dla dóbr Frydland. Inna 
rzecz, o ile działali tu sołtysi ze swej własnej inicjatywy, a o ile podlegali 
wpływom całej gromady.

37) P e k'a f J., Kniha o Kosti, str. 167.
38) R e s s e 1, Bauernaufstand.
3<J) S v a t e k J., Vzbouieni lidu selskeho v Cechach 1680, (Osveta 1887, 

str. 309).
4,)) P e k a r  J., Kniha o Kosti, str. 167.
41) Nie wliczany jest tu stan rycerski, który posiadał wprawdzie w r. 1656 

36,1% ilości majątków, ale zaledwie 9,58% osiadłości poddańczych. Liczba ta 
w r. 1683 spadła do 8,09%o; por. P e k a r  J., Ceske katastry tabl. III, IV.



Pierwszy kwartał 1680 roku jest okresem ruchu chłopów w roz
maitych częściach kraju. Na wschodzie niepokój panuje w okolicach 
miasta Chrudin, dalej na zachód w górzystej krainie Ćaslav 42). Po
wstają chłopi nad samą granicą morawską koło miasta Litomyśl 43). 
Niepokojem objęte jest dorzecze Policy, zwłaszcza zaś okolice majątku 
Horni Police 44). W Czechach zachodnich chłopi ruszają się na połud
niu w okolicach miasta Klatovy. Są to znane już ziemie Lńarsko 
i Chudenice, gdzie chłopi zaczęli odmawiać odrabiania pańszczyzny 
stosunkowo dosyć wcześnie 45). Idąc dalej na północ, dochodzimy do 
okolic, gdzie powstanie chłopskie przybrało bardzo poważne roz
miary. Jest to miejscowość Pląsy na północ od Pilzna 46), dalej na 
zachód Bezdrużice, Tepla 47), Piana, Kocov, Tachov, Kynżvart i Kyn- 
śperk. Powstaniem objęta była dolina rzeki Ohre u podnóża Rudaw 
od miasta Loket przez Karlovy Vary,Klaśterec 48), Kadań aż po Za
leć 49). Nad Łabą ruchy wśród chłopów widzimy koło miasta Dećin 50), 
Ceska Kamenice, Hanśpach, Tynec, Pokratice, Stolinky oraz okolic 
miasta Litomerice.

Chłopskie wystąpienia w poszczególnych okolicach przybierały 
rozmaite formy. Brak jest skoordynowanej akcji chłopskiej, brak 
współdziałania pomiędzy poszczególnymi okolicami. Pomimo to jed
nak ruch ten przerastając z form niższych we formy wyższe, wy
raźnie zwracał się nie przeciw poszczególnym feudałom, ale obiek
tywnie kierował się przeciwko całemu ustrojowi feudalnemu. Zasta
nawiający jest brak konsekwencji w postępowaniu poddanych. Czę
stokroć gromadzą się pod zamkiem, wygrażają feudałowi, przez pe
wien czas nawet zamek blokują, potem nagle odstępują od blokady

42) S v a t e k ,  Vzboufeni lidu, str. 99—101.
43) Ibi d.  str. 105.
44) C e r n y  V., Selske pozdvzieni v r. 1680 na statku Horni Polici, (Cas. 

Spoi. Pratelu starożitn. ćsl. 1930, XXXVIII, str. 141—54). Autor stwierdza tu 
m. i. najzupełniejszy brak jakichkolwiek postulatów natury religijnej, a wy
łącznie postulay chłopskie gospodarcze. Wskazuje to, jak bardzo mylił się 
Simak, wysuwając jako naczelny motyw religijny.

4:') H i 11 e J., O selskem povstani.
4(i) S c h e i n p f 1 u g B., Noch ein Beitrag z. Gesch. d. Bauernaufstandes 

in Bóhmen i. J. 1680, (Mttlg. f. Gesch. d. Deut. in Bóhmen 1877, XVI, str. 238-42>.
47) S i m a k  J. V., Selska boure na Tepelsku.
4B) S 16 c k 1 ó w J., Ein weiterer Beitrag z. Gesch. d. Bóhmischeń Bauern- 

aufstander v. 1680, (Mttlg. f. Gesch. d. Deut. in Bóhmen 1870, IX, str. 58—60).
4fl) Pełną bibliografię dla poszczególnych okolic, która nie była mi niestety 

dostępna, podaje S i m a k  J., Pfispevek k selske boufi.
50) T o m e k  V. V., Pribehy m esta a panstvi Dećina, (Cas. Ces. Musea 

1841, XV).



pod wpływem li-tylko perswazji urzędnika, wygłoszonej z murów 
zamkowych. Dostrzegamy „odwracalność“ rozwoju form walki kla
sowej. Zaczynają chłopi od suplik, potem przechodzą do walki zbroj
nej, która znów stopniowo powraca do form akcji petycyjnej.

Wszędzie wystąpienia poddanych mają charakter masowy. Gro
madzą się chłopi nie z jednej wsi, ale z jednego, lub w wyjątkowych 
wypadkach z kilku kluczów. Znamionuje to pewną formę organizo
wania i mobilizowania sąsiednich włościan, znamionuje to — przy
najmniej w niektórych wypadkach — powstawanie „międzymająt- 
kowych“ wystąpień chłopów. Zgromadzenia chłopskie przeradzają się 
najczęściej w manifestacje. Koło miasta Kadań zbiera się około 
1000 wieśniaków, przeciw klasztorowi Tepla rusza tłum złożony z kil
kuset poddanych, w okolicach miasta Litomyśl spotykamy tłum zło
żony z około 3000 okolicznych poddanych. Jaki jest cel tych wystą
pień, jaki jest ich skutek? Czasem wystąpienia chłopskie są żywioło
wym protestem, są przejawem nieskonkretyzowania protestu przeciw 
uciskowi. W wypadkach takich poddani zbierają się, manifestują, 
kierują się pod mury zamkowe, ale z braku organizatorów i przy
wódców, nie potrafią sformułować nawet najprostszych żądań i spisać 
ich w formie supliki. Wyższym etapem tych manifestacji, jest sytua- 
cja, gdy domagają się ogólnikowo „sprawiedliwości zagwarantowanej 
przez cesarza".

Jeżeli jednak znajdą się organizatorzy manifestacji, wówczas ma
nifestacja sama łatwo może się zmienić w powstanie zbrojne. Tak się 
dzieje na północy Czech a okolicach Hanspach, gdzie wprawdzie 
miejscowy starosta Eliasz Schwarz przestrzegał na specjalnym ze
braniu sołtysów wszystkich wsi przed uczestnictwem w powstaniu, 
które się rozlewało po sąsiednich kluczach, gdzie jednak zebrani chło
pi po początkowo pokojowej manifestacji występują zbrojnie na 
początku kwietnia przeciw zwierzchności.

Odpowiedzią klasy feudalnej i jej ucisku — państwa feudalnego 
na wystąpienia poddańcze, był patent Leopolda z dnia 22 marca 
1680 r. Na wstępie patent cesarski zaznacza:

,,(...) dass viele unserer treugehorsamsten Stande Burger, Bau- 
renschaften und Unterthanen nicht allein wider ihre Grund- 
obrigkeiten sich auflehnen und nachdenklicher Zusammenrott- 
irt — und Vergatterung sich anmassen, sondern auch wegen 
ihrer wider die Grundobrigkeiten habender oder zu halben ver- 
meinter Beschwerden und in grosser Menge oder haufenweiss 
anzulaufen sich unterstehen".



Wstęp powyższy wykazuje wyraźnie, że powstanie musiało po
ważnie wstrząsnąć panami feudalnymi. Równocześnie jednak bardzo 
jest charakterystyczne, że władca niejako nie utożsamia się z repre
zentowanym przez siebie ustrojem i mówi o powstaniu poddanych 
przeciw dziedzicom, jako o sprawie jednej, oraz o masowych supli
kach przysyłanych cesarzowi jako o sprawie drugiej.

Po powyższym wstępie nakazuje cesarz, aby wszelkie skargi 
chłopskie na zwierzchność i urzędników dworskich były składane 
miej sep wym starostom, którzy po troskliwym zbadaniu sprawy winni 
zwrócić uwagę zwierzchności — w uzasadnionych wypadkach — na 
nadmierne obciążenia. W szczególnie jaskrawych wypadkach staro
stowie powinni zawiadomić o tym samego cesarza. Jeśli by zaś pod
dani bezpośrednio zwrócili się do władcy, bez uprzedniego przed
stawienia sprawy staroście, wówczas „gegen dieselben wurden wir 
mit unausbleiblicher Straf verfahren lassen“. Dopiero w wypadku 
niezadawalającego werdyktu starościńskiego istnieje możliwość od
wołania do cesarza z tym, że nie będzie to miało charakteru maso
wego. Postanowienie to jest pierwszą nieśmiałą próbą ingerencji 
państwa absolutnego w jurysdykcję patrymonialną i stanowi zarazem 
precedens do podobnych, choć skuteczniejszych postanowień 
w w. XVIII. Poza problematycznym „zwróceniem uwagi" zwierzch
ności nic konkretnego chłopom nie zapewnia.

Ponieważ przyczyną rozlicznych sporów między gromadą a dwo
rem jest wykładnia i interpretacja rozlicznych praw i przywilejów 
wiejskich, otrzymanych przez wsie w zamierzchłej przeszłości, przeto 
dla likwidacji zarzewia możliwych zatargów, anuluje się wszystkie 
przywileje, wydane przed r. 1620. Posiadają one w dalszym ciągu 
moc obowiązującą, jeżeli zostały zatwierdzone po roku 1620. W ten 
sposób bez szczegółowego wymienienia zlikwidowane zostały wszel
kie postanowienia, regulujące wysokość pańszczyzny i innych po
winności chłopskich, a dla klasy feudalnej otwarta droga do dal
szego zwiększenia eksploatacji oraz jednocześnie zaakceptowanie do
tychczasowej linii postępowania powyżej już scharakteryzowanej.

W dalszym ciągu patent cesarski głosił zakaz wszelkich zgroma
dzeń i zmów poddańczych, które hoch yerbotene Sach ist“. 
W odpowiedzi na tego rodzaju postępowanie chłopskie starosta okrę
gowy może zawezwać pomocy wzmocnionych przez milicję okręgową, 
regimentów wojskowych. Ostatni w końcu punkt skierowany jest 
przeciwko wszelkim podmawiaczom i pisarzom suplik ,,(...) welche mit 
unbegrundten Klagen und Beschwerden wider ihre Grundobrigkeit 
sich muthwillig auflehnen und nóthigen (sic), genau zu inąuiriren



und uns um ernstliche Straf gegen ihren verkehren bu lassen, nam- 
haft machen“ 51).

Tak w streszczeniu przedstawiał się pierwszy patent cesarski, 
akt najbliższego otoczenia cesarskiego, obrona feudalnego stanu po
siadania. Nie czyniąc najmniejszych ustępstw, chciano zdusić powsta
nie chłopskie zakazami prawnymi i groźbami o użyciu milicji okrę
gowej i wojska. Pozornym tylko ustępstwem była możliwość kiero
wania suplik do starostów okręgowych, skoro ci związani byli z klasą 
feudalną danej okolicy, a o bezstronności mogli przekonać się pod
dani majątku Lemberg w Czechach północnych.

Masy chłopskie, głęboko przeświadczone o rzekomej dobrej woli 
i ojcowskim sercu monarchy, przyjęły akt prawny z głęboką nieuf
nością, podejrzewając w tym zasadzkę dziedziców i urzędników. Po
między patentem marcowym a czerwcowym dostrzegamy jednak 
cały szereg istotnych zmian, by można je wytłumaczyć wyłącznie 
zmianą nastawienia cesarza do pewnych zagadnień. Fala wrzenia na 
wsi musiała wznieść się na wysoki poziom, skoro feudałowie nie
chętni początkowo jakimkolwiek ustępstwom na korzyść powstań
ców, teraz takie ustępstwa czynią.

Uniemożliwienie suplikowania bezpośrednio do władcy i zamk
nięcie drogi najłagodniejszego i najprostszego protestu chłopskiego 
zmuszało niejako włościan do sięgnięcia po broń silniejszą i skutecz
niejszą, po broń wystąpień zbrojnych, które — w mniemaniu pod
danych — zwróciłyby w końcu uwagę cesarza na sytuację chłopów 
i zmusiły go do zajęcia się ich sprawami. Spodziewali się włościanie, 
że wystąpienia ich otworzą władcy oczy na rzeczywisty stan czeskiej 
wsi, a panom pokażą, że poddani nie godzą się na podobne postano
wienia prawne. Słowem koniec marca i początek kwietnia oznacza 
dalsze wzniesienie się fali rewolucyjnej oraz jej rozprzestrzenienie.

Na zachodzie kraju, w dominium klasztornym Pląsy inicjatorem 
ruchu chłopskiego jest miejscowy sołtys Radim, który wyrażając się 
z pogardą o patencie cesarskim, wzywa do silniejszego uderzenia na 
panów. Żałuje, że dotychczasowe ich wystąpienia miały bardzo ła
godny przebieg i że opata klasztoru nie wyrzucono przez okno z zam
ku. Nawołuje do całkowitego wstrzymania się od pańszczyzny oraz 
do solidarnego wystąpienia, do którego namawia skutecznie i innych 
rychtarzy. Dostrzegamy u niego także pewien szerszy horyzont my
ślowy, kiedy mówił, że walka ich przeciwko cesarzowi musi być 
wspomożona przez króla francuskiego. Ostrze chłopskich wystąpień

51) AC XXIII, str. 487—91.



zwraca się nie tylko przeciw panom, lecz skierowane jest także prze
ciw niechętnym wystąpieniom chłopom. I tu sołtys Radim inicjuje 
akcję represyjną wobec tych, co łamią jedność wystąpienia, wzywa
jąc do ich aresztowania i zmuszenia do zapłacenia okupu. W ostatnim 
niemal okresie powstania w tej okolicy domaga się w końcu Radim 
zabrania przez chłopów całej ziemi klasztornej. Nawet tego rodzaju 
działalność przywódcy chłopskiego, niewątpliwie bardziej świado
mego celów swego postępowania, niż szereg innych przywódców, 
nie mogła uratować powstania w tej okolicy 52).

Podobnie przebieg powstania wyglądał w bliskiej okolicy, w ma
jątku Tepla, gdzie sam fakt wystąpienia poddanych — stosunkowo 
późny wobec innych okolic — poprzedziły narady sołtysów gromad 
kilku kluczy. Do rozbudzenia odpowiednich nastrojów przyczyniły 
się prawdopodobnie poselstwa sąsiednich wsi, które objęte były pło
mieniem powstania. Początek powstania w tym kluczu miał miejsce 
w Rauschenbachu, gdzie wprawdzie sołtys kazał poddanym pracować, 
ale ci nie zamierzali go słuchać i odrabianie pańszczyzny całkowicie 
zarzucili. Schadzki i zmowy poddańskie przechodzą w końcu w wielką 
demonstrację, jaka na początku kwietnia kieruje się przeciw miejsco
wemu opatowi premontratensów Uhlowi, któremu chłopscy delegaci 
wręczają już nie suplikę, ale żądania, jakich spełnienia od zwierzch
ności się domagają. Kiedy zaś zalękniony opat próbuje z powstańca
mi pertraktować, ci wyśmiewają się z niego i w ogóle nie chcą nawet 
rozmawiać, domagając się jedynie wypełnienia ich żądań. Opat kil
kakrotnie zwraca się z prośbami o pomoc i ratunek do miejscowego 
starosty, ten jednak, nie posiadając odpowiedniej siły i nie będąc 
pewnym milicji okręgowej, ogranicza się jedynie do wysłania na
pominających pism. Aparat feudalnego ucisku uległ rzecz jasna w ta
kim momencie całkowitej dezorganizacji; poddani nie pracowali, 
wywozili wiele drzewa z lasu pańskiego, agitowali mocno po sąsied
nich wsiach za przerwaniem pańszczyzny, zwracając się nie tyle 
przeciw opatowi, ale przeciw tym wspóziomkom, którzy nie chcieli 
się połączyć z powstaniem i którzy pracują na roli folwarcznej 53).

W innych okolicach Czech zachodnich, szczególnie w najbardziej 
na zachód wysuniętej części ruchy chłopskie doszły do takich roz
miarów, że okolice te można śmiało nazwać jednym z głównych cen
trów powstania w Czechach i postawić na równi z centrum okolic 
Jeśtedu oraz trzeciego centrum w okolicach kraju Ćaslav i Koufim.

53) S i m a k  J. V., Selske boufe na Tepelsku.
52) S c h e i n p f 1 u g B., Noch ein Beitrag.



W zachodnim ośrodku powstania wymienić należy jeszcze powstanie 
chłopskie koło miasta Karlovy Vary, na czele którego staje sołtys wsi 
Drachovice. Zwołani przez niego chłopi zjawiają się tłumnie, uzbro
jeni w cepy, widły i kierują się przeciwko miastu. Wystąpił przeciw 
nim oddział miejski, a po pewnym czasie nadjechał z przeciwnej 
strony oddział kawalerii, tak, że poddani nie stawiając oporu poszli 
w rozsypkę 54). W sąsiednim majątku Kynvart, położonym o 30 km 
na południe od poprzedniego ogniska powstańczego, sytuacja wyglą
dała zupełnie odmiennie, ponieważ chłopi znaleźli sobie sprzymie
rzeńców w postaci mieszczan miasta Zandov. Łączą się powstańcy 
z poddanymi sąsiednich majątków Piana i Kocov, zakładając dnia 
5 maja na górze Bohuś ufortyfikowany obóz, który miał się stać 
ich bazą wypadową w szczególności przeciwko samemu miastu Kynż- 
vart. Kiedy sprzymierzeni mieszczanie, dobrze uzbrojeni i gotowi do 
walki mieli przybyć z całą swą siłą do obozu, wówczas chłopi przera
żeni rozprzestrzeniającemi się wieściami o zbliżających się oddziałach 
wojskowych ze strony Bezdrużic, rozbiegli się po swych wsiach 55).

Nadciągające w początkach maja wojsko natrafiło w zachodnich 
Czechach na poważny opór, który trzeba było przełamywać formal
nym oblężeniem w majątku Bezdrużice. Należały one do hr. Krzy
sztofa Heisensteina, którego urzędnicy znani byli w szerokiej okolicy 
jako łupieżcy ludności. Zbuntowani poddani zdobyli zamek i nie 
przerazili się, gdy wysłano przeciw nim z Pilzna oddział wojska. 
Okopali się jedynie na pobliskim „owczym wzgórzu*4 i dość dobrze 
zaopatrzeni w broń palną czekali na atak wojska. Ekspedycja, zbli
żywszy się do wzgórza, próbowała zastraszyć chłopów i zmusić ich 
do poddania się. Ponieważ to się nie udało, a atak ną silnie umoc
nione wzgórze przedstawiał pewne ryzyko nawet dla dobrze uzbro
jonego wojska, przeto sprowadzono z Pilzna dwa działa. Kiedy wy
palono z nich kilkakrotnie, na chłopów znajdujących się w obozie nie 
wywarło to najmniejszego wrażenia. Po artyleryjskim przygotowaniu 
wojsko uderzyło do szturmu i atakując obóz z dwóch stron zdobyło 
go. Rozpaczliwa obrona przeciw liczniejszemu nieprzyjacielowi ko
sztowała oblężonych 20  zabitych 56).

Nad rzeką Ohre chłopskie burze miały miejsce w majątku Kla- 
śterec. We wsi Vernerovice u miejscowego sołtysa Tobiasza Fidlera 
zgromadzili się chłopi, przygotowując się do wystąpienia przeciw 
znienawidzonym właścicielom Thunom. Powodów do wystąpień mieli * 35

54) S v a t e k J., Vzboufeni lidu selskeho str. 309.
35) I b i d. str. 309—310.
5e) I b i d. str. 510.



ńardzo wiele, a jako najważniejsze wymieniali przerzucanie na chło
pów tych podatków państwowych, jakie nałożone zostały na ziemie 
dziedziców, oraz zabieranie gruntów po zbiegłych poddanych i przy
łączanie ich do ziem dominikalnych, na niekorzyść rodziny lub krew
nych po zbiegach. Kiedy wystąpienie chłopskie zmusza do ucieczki za 
granicę właściciela, wówczas prawie natychmiast zjawia się setka 
wojska, która wystąpienie to likwiduje. Co się stało z przywódcą - -  
nie wiadomo, wiemy tylko, że ziemia jego dnia 15 czerwca została 
sprzedana, podobnie jak i grunta innych przywódców powstania 57).

W północnym ognisku powstania, zakres terytorialny ruchu 
zwiększył się znacznie, kiedy wystąpili zbrojnie poddani majątku De- 
ćin, których właściciel hr. Maksymilian Thun, szafował hojnie obiet
nicami. Poddani jego majątku w pierwszym rzędzie mieszkańcy wsi 
Neboćany postanowili wywalczyć, jak mówili, stare przywileje 
z przed dwustu lat. Początkowo wysyłają poselstwo do Pragi, dokąd 
udał się właściciel. Odpowiedzią Thuna na prośbę chłopów jest po
rozumienie się ze starostą okręgowym okręgu Litomefice Albrechtem 
z Kolowrat, który wyrusza z wojskiem i wystąpienia chłopskie likwi
duje. Podobne poruszenie występuje wśród chłopów dóbr biskupa 
litomierzyckiego — Tynec, Pokratice, Lovosice. Przez cały ten teren 
przeciągają zbrojne grupy chłopskie, z których jednej udaje się 
złapać szczególnie znienawidzonego ekonoma Adama Rodowskiego. 
Stań wrzenia trwał tu do końca kwietnia, kiedy oddział wojskowy 
dokonuje pacyfikacji terenu 58).

Majątki, z których powstanie wzięło swój początek, a więc Lem- 
berg, Frydland i in. również uczestniczą w powstaniu, które tutaj 
szczególnie szybko, bo już w pierwszej połowie kwietnia zostaje 
gwałtownie zduszone siłami wojskowymi59).

Okręgi wschodnio-czeskie przeżywają także silny przypływ fali 
rewolucyjnej, doprowadzającej chłopów majątku Cestin do skiero
wania się przeciwko zamkowi hr. Freislebena. Właściciel po zdoby
ciu zamku przez chłopów zostaje zabity przez nich, jako znienawi
dzony i okrutny pan 60).

Podobnie ostre wystąpienia dają się zauważyć w okolicach mia
sta Litomyśl. O wystąpieniach tych pisze kronikarz L. F. Jelinek:

57) S 16 c k 16 w J., Ein weiterer Beitrag.
58) S v a t e k J., Vozboufeni lidu selskeho str. 308. 
50) Ibi d.  str. 105.
6(l) I b i d., str. 99.
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„W r. 1680 zgromadziwszy się w niektórych krajach naszej 
ojczyzny chłopi sprzeciwili się wykonywaniu pańszczyzny i in
nych powinności; poparli tych hultajów także chłopi naszego 
państwa zamkowego, popalili dwory i owczarnię pańską, wygra
żali a także spalili dwór pański w Litrbachu, który zgorzał 
23 kwietnia. Dnia 24 kwietnia ci niespokojni ludzie, około 3000, 
między nimi wiele biedoty wiejskiej i wysłużonych żołnierzy 
zgromadziło się z rusznicami, oszczepami, cepami, kosami koło 
wsi Osik...“ 61).

Zgromadzeni chłopi grozili spaleniem miasta, w końcu zaś wy
pisali do zwierzchności suplikę, której charakter był dlatego inny 
niż podobne petycje, że poparty był siłą zbrojną wielkiej masy chłop
skiej. Nadspodziewanie szybko, bo już tego samego dnia zwierzch
ność odpowiedziała na chłopskie żądania i to odpowiedziała pozytyw
nie. Wprawdzie na początku groźnie stara się mówić starosta mająt
kowy Karol Wilhelm Svetelsky, który przypomina, że ostatnio przy
szło rozporządzenie cesarskie, które nakazuje wszystkich buntowni
czych sołtysów wysłać pod strażą do Pragi, a w niespokojnych wsiach 
rozkwaterować wojsko, wprawdzie przypomina, że w niektórych ma
jątkach „za Pragą" (a więc prawdopodobnie na zachód od stolicy) 
wielu buntowników ukaranych zostało szubienicą, to jednak w kon
kretnych sprawach zwierzchność bardzo widocznie idzie na poważne 
ustępstwa wobec chłopów. Ustala się obowiązującą pańszczyznę na 
trzy dni w tygodniu za wyjątkiem wielkich prac w polu jak żniwa, 
siewy, sianokosy, kiedy pańszczyzna podniesiona jest do dni pięciu. 
Przepisy te rozciągają się na poddanych ze sprzężajem i pieszych. 
Chałupnicy obowiązani są do pańszczyzny trzydniowej, a jedynie ko
mornicy mają pracować dni dwa. Obiecuje zwierzchność nie zmuszać 
do wożenia fur z produktami folwarcznymi, zniża oprzędy podobnie 
jak i inne powinności. Prace w lesie maleją do takiej wysokości, jaką 
odpracowywać musieli poddani przed dwudziestu laty. Obowiązkowe 
wyrabianie gontów dokonywane ma być z drzewa pańskiego a nie 
chłopskiego. Zapewnia dalej zwierzchność, że nie będzie się budować 
żadnej owczarni, a w owczarni istniejącej hodować będzie można 
jedynie 500 owiec. Obiecuje nie nakładać żadnych narzutów, zmniej
szyć kontrybucję i nie egzekwować czynszów przy pomocy muszkie
terów 62).

01) S i m a k  J. V., Zpravy o selskem povstanl leta 1680 v panstvi Lito- 
myślskem, (Histor. Sbornik 1884, II, str. 108—10).

°2) AC XXIII, str. 483—95.



W ten więc sposób zwierzchność litomyślska zmuszona była przez 
masy uzbrojonych chłopów do ustępstw. Czy ustępstwa te wpłynęły 
na zebranych, czy też przekonał ich starosta majątkowy, tego nie 
wiadomo. Pewne jest jedno, że mianowicie dnia 24 kwietnia rozeszli 
się poddani do domów. Ciekawy jest fakt podany przez J. V. Simaka, 
że powstanie chłopskie znalazło żywy oddźwięk w samym mieście 
i że istniała grupa mieszczan mocno chłopom sprzyjająca. Dowodem 
tego jest głos pewnego biednego mieszczanina, który pisze w swym 
pamiętniku o powstaniu z wielką sympatią i nawet podaje przesad
nie wielką liczbę zbuntowanych chłopów, określając ją na 5000 
głów 63).

W końcu wspomnieć wypada o żądaniach powstańców chłopskich 
klucza Maleśov z dnia 14 kwietnia. Zgromadzeni podani domagają 
się zniżenia pańszczyzny do dwóch dni tygodniowo pod tym jednakże 
warunkiem, że sprzężaj będzie się chował w folwarcznych stajniach. 
Poddani piesi nie chcą pracować więcej, niż jeden dzień w żniwa, 
a i za ten domagają się zapłaty. Domagają się obniżenia o połowę 
czynszu poczem następują postulaty poszczególnych gromad. Jedna 
żąda powiększenia pastwisk gromadzkich kosztem pastwisk folwarcz
nych, inna zwrotu ziemi chłopskiej przyłączonej do dworu, trzecia 
wymawia się od wyszynku piwa itd. Ponieważ odium poddanych 
klucza wyraźnie skierowane było przeciwko pisarzowi dworskiemu, 
chcą chłopi, by zwierzchność natychmiast go zwolniła, w przeciwnym 
razie obiecują sabotować wszystkie jego rozkazy. Ważny wreszcie 
jest przepis zastrzegający, by uczestnikom tego buntu (tohoto pozdvi- 
żeni) nigdy nie wypominano brania udziału w tych wystąpieniach.

Na uwagę zasługuje ton chłopskich żądań, które nie przedsta
wiają się nam jako pokorna i płaczliwa suplika, lecz wyglądają na 
żądania świadomych i pewnych siebie ludzi. Kolejność poszczegól
nych żądań wskazuje, że układano je na zebraniu chłopów wszyst
kich gromad tego majątku, wpisując żądania w kolejności ich wy
suwania. Dostrzegamy na owym zebraniu wszystkie warstwy chłop
skie począwszy od kmieci przez zagrodników do chałupników i czela
dzi, która skarży się na bicie jej przez ekonomów, rozbrzmiewają 
żądania młynarza i szynkarzy, cieśli i innych rzemieślników wiej
skich 64).

Ponieważ patent marcowy nie tylko że nie uspokoił ruchu chłop
skiego, a wprost przeciwnie dolał przysłowiowej oliwy do ognia i nie

63) S i m a k  J. V., Zpravy o povstani.
64) AC XXIII, str. 481—83.



zanosiło się na to, by chłopi bez nacisku ustąpili i powrócili do 
pracy, państwo feudalne musiało wkroczyć na drogę militarnego 
zduszenia powstania. Jako naczelny dowódca przewidziany został dla 
przeprowadzenia akcji pacyfikacyjnej generał Wilhelm Harant, czło
wiek bezwzględny i bezgranicznie cesarzowi oddany. Był on bra
tankiem tego Krzysztofa Haranta, który na rozkaz cesarski ścięty 
został na rynku staromiejskim w dniu głośnej egzekucji panów 
czeskich w r. 1620. Do stłumienia buntu użyto regimentu kirasjerów, 
który jako regiment konny mógł działać błyskawicznie i zdecydowa
nie, maszerując szybko przez okolice. Regiment Haranta zwerbowa
ny został przeciw Francji w r. 1672 w Niemczech65). Od r. 1679 
stacjonowany jest w Czechach w bezpośredniej bliskości Pragi. Po
nadto w Pradze znajdowała się załoga miejska a spodziewano się 
pomocy ze strony dwóch pułków pieszych, stojących na Śląsku, mia
nowicie Grane’a i Mercy’ego. Odwód stanowili kirasjerzy Taafego 
i księcia saskiego. Jeżeli dodamy, że na Morawach stał kawaleryjski 
regiment Eneasza Sylwiusza Caprary, to dojdziemy do wniosku, że 
klasa feudalna przygotowała bardzo troskliwie akcje militarne a Ha
rant nie lekceważył swego przeciwnika 66).

Szybka i zdecydowana akcja spadła na chłopów okręgu Mlada 
Boleslav i Caslav już na początku kwietnia. Harant zdecydował się 
na uderzenie na te dwa z pośród trzech głównych ośrodków powsta
nia i odpowiednio do tego podzielił na dwie części swój regiment. 
Hr. Kueffstein wysłany został na wschód, Eneasz Sylwiusz Piccolo- 
mini na północ. Do niego przyłączył się osobiście Harant. Korespon
dencja Piccolominiego z tej wyprawy pozwala nam dokładnie okre
ślić przebieg akcji pacyfikacyjnej. Dnia 1 kwietnia spotykamy od
dział w miejscowości Bródce. Następnego dnia przez stolicę okręgu 
Mlada Boleslav maszeruje naprzód w kierunku północnym do klucza 
Mimoń. Powstanie zostało tu stłumione do dnia 4 kwietnia, o czym 
Piccolomini donosi w liście do Dietrichsteina pisząc: „przywró
cono tu pokój między poddanymi, ponieważ przywódców mamy już 
w naszych rękach, wśród nich także pewnego wysłużonego porucz
nika... Mamy nadzieję uporać się dzisiaj z poddanymi barona Schlei- 
nitza i jeszcze dzisiejszego wieczoru lub najpóźniej jutro rano być

«5) W r e d e, Gesch. d. k. u. k. Armee III, cz. 1, str. 144—151, podaje historię 
pułku kirasjerów. Powstał on w r. 1672 w Niemczech, bierze udział w kampanii 
przeciw Francji w Belgii, potem nad Renem. W r. 1679 powiększa się o 2 kom
panie reg. konnicy pod ks. Krystynem Brandenburg-Bayreuth.

<1U) S w i e t e c z k y, Harantovi Kyriśniei, (Zpravy vojenskeho archivu 
a musea v Praze 1929, nr 5, str. 37—40).



w Nemecke Jabłonne, w dobrach hr. B e r k i . P o s t ę p u j ą c  bardzo 
zręcznie, m. in. występując bez asysty żołnierzy a jedynie w towa
rzystwie komisarzy królewskich, którzy z reguły towarzyszyli 
każdej ekspedycji wojskowej, zdołał generał przekonać chłopów, że 
powinni powrócić do pracy. Po spacyfikowaniu majątku Zakupy 
(Reichstadt) dnia 10 kwietnia zwraca się oddział północny w stronę 
majątku Lemberg, który przedstawiał najcięższy orzech do zgry
zienia. Tegoż dnia donosił Piccolomini Dietrichsteinowi, że z pośród 
12 gromad 3 zachowały się „przyzwoicie" tj. nie próbowały uciekać 
na widok wojska, reszta natomiast chłopów łącznie z rodzinami 
i inwentarzem żywym, pouciekała w niedostępne góry i lasy i nie 
chciała stamtąd wyjść dla wysłuchania namów i perswazji Picco- 
lominiego. Ponieważ zaś, jak wiadomo chodziło nie tylko o spowo
dowanie ich powrotu do pracy, przeto wszelkie gromadne ucieczki 
poddanych oznaczały fiasko całej akcji. W wypadku powyższym 
trzeba było blokować domniemane miejsca pobytu zbiegłych pod
danych oraz odciąć ich od źródeł, zaopatrujących w żywność.

Dopiero w dniu 15 kwietnia Piccolomini z ulgą wspomina 
w swych listach, że powstanie w majątku Lemberg zostało zupełnie 
zlikwidowane, co oznaczało równocześnie całkowite „uspokojenie" 
okolic po obydwóch stronach gór Jeśtedu. Następnego dnia kieruje 
się w stronę Litomeric, gdzie połączył się z Harrantem 67).

W ten sposób w przeciągu dwóch tygodni stłumiono powstanie 
chłopskie w północnych Czechach. Szybkość działania kawalerii oraz 
uderzenie w samo centrum ogniska rewolucyjnego, przy celowości 
i jednolitości działania, co było jaskrawym przeciwieństwem rozpro
szonej walki poddanych, przesądzało z góry o wyniku tego starcia. 
Do tak szybkiej likwidacji powstania przyczyniła się również tak
tyka samego Piccolominiego, który świadomie i celowo stosował 
politykę postępowania naprzemian surowego, pozostawiając za sobą 
szubienice z powieszonymi przywódcami, drugi raz łagodnego, jakie 
miało zjednywać chłopów. Starał się również o wyłapanie możliwie 
szybko przywódców ruchu chłopskiego i o każdym nowym areszto
waniu z triumfem wspomina w swych listach. Wiedział chyba bo
wiem, że masy chłopskie, pozbawione kierownictwa stanowią bez
wolne tłumy, jakie bardzo łatwo można omamić obiecankami, zmusić 
do wypełniania pańszczyzny.

u7) Listy Piccolominiego cytuje S i n i a k  J. V., Nove spravy o selske bouri 
v severnim Boleslavsku, (Vestn. Ces. Ak. Ved. 1912, XXI), oraz Re s s e l ,  
Bauernaufstand.



Nieco trudniej poszło Kueffsteinowi, który wyruszył w okolice 
górzyste i lesiste bardzo łatwe do obrony i zasadzki, trudne zaś do 
atakowania i posuwania się szczególnie dla jazdy. Tym niemniej 
i on poradził sobie ze swymi przeciwnikami. W ten sposób zdecydo
wana kontrakcja feudalna doprowadziła do „uspokojenia" powstania 
w dwóch ośrodkach powstańczych. Pozostawało jeszcze centrum za
chodnie, gdzie jednak powstanie powoli wygasało. Miesiąc maj jest 
ostatnim miesiącem akcji chłopskiej, znikają zupełnie ostatnie grupy 
powstańcze koło Pilzna i Chebu. Dnia 27 kwietnia donosi Harantowi 
Adam z Waldu, że powstanie zostało zlikwidowane w okolicach Cho- 
teśova, a dnia 30 kwietnia dochodzi do wspomnianej już bitwy na 
„owczym wzgórzu". Wieść o niej i o wielkich stratach chłopskich 
rozeszła się szeroko po okolicy, budząc powszechną grozę i powodu
jąc upadek ducha 68).

Wielkie powstanie chłopów czeskich 1679—1680 roku zostało 
krwawo stłumione.

Zanim jednakże rozjechały się po kraju komisje śledcze dla zba
dania i skazania przywódców powstania i jego uczestników, o ile 
wcześniej nie zostali oni wymordowani przez wojsko, cesarz dnia 
28 czerwca na zamku w Pardubicach podpisał pierwszy patent pań
szczyźniany, który nie ograniczał się do okólników, jak patent marco
wy, lecz konkretnie omawiał sprawę wysokości pańszczyzny, prócz 
oczywiście także innych spraw. Wstęp patentu wyraża oburzenie 
z powodu powstania poddanych, którzy „ośmielili się" przeciwstawić 
z bronią w ręku wojsku cesarskiemu. Ponieważ przywódcy powstania 
zostali już przykładnie ukarani, cesarz nie ma w umyśle stosować 
polityki represji wobec pozostałych uczestników. Z konkretnych 
przepisów cesarz zakazuje panom zmuszania chłopów do opłacania 
wyższych kontrybucji, niż ustalonych przez sejm ziemski. Wysokość 
tygodniową pańszczyzny określono na trzy dni w tygodniu, z tym 
jednak, że w czasie pilnych robót w polu zwierzchność może wyma
gać od poddanych pańszczyzny całotygodniowej. Zakazuje się dalej 
narzutów dworskich oraz konfiskowania ziemi chłopskiej po śmierci 
jego właściciela, jeżeli mogą ją dziedziczyć potomkowie. Tzw. „fury 
dalekie" mają być osobno płacone, a czas ich winien być wliczony 
do pańszczyzny. Nie powinno się podwyższać raz ustalonego czynszu 
i karać poddanych ciężkimi karami, który to przepis ograniczony jest 
natychmiast zastrzeżeniem, że zwierzchność „bei ihrem habenden

88) S i m a k  J. V., Choteśovske zpravy o selske bouri r. 1680, (Yestnik



Hals- und Obergericht allerdings unbeirret gelassen haben wollen“. 
Poddani nie powinni zaręczać za urzędników dworskich i opłacać ich 
oraz nie powinni być zmuszani do pracy na odległych folwarkach. 
Wkońcu cesarz wyraża przekonanie, że zwierzchności będą postę
pować z poddanymi po chrześcijańsku, zaś poddani, którzy obecnie 
wyrzekli się swych buntowniczych zamysłów mogą z dobrodziejstw 
patentu w całej pełni korzystać 69).

Pierwszy w historii stosunków agrarnych Austrii patent pań
szczyźniany stanowił wyraźną zasłonę dymną dla dalszej nieogra
niczonej eksploatacji poddanych przez klasę feudalną. Czyniąc bo- 
wiern cały szereg zastrzeżeń i wyjątków stwarzał możliwość niebez
piecznego ich rozszerzenia na całość życia wiejskiego (np. choćby 
przepisy o pańszczyźnie). Konsekwencje śledztwa, jakie groziły tym 
panom, którzy nie stosowali się do przepisów, nie musiały przerażać 
feudałów, skoro nawet nie zostały określone kary na nieposłusznych. 
Co najważniejsze zaś praktyka późniejszego postępowania właścicieli 
ziemskich wyraźnie wskazuje, że niewielu przejęło się przepisami 
o trzydniowej pańszczyźnie w tygodniu, podczas, gdy przeważająca 
większość stosowała w dalszym ciągu pańszczyznę wyższą.

Tym niemniej sam fakt wydania takiego patentu, bez względu 
na jego praktyczne realizowanie, wskazuje wyraźnie, że ustrój feu
dalny przechodzić musiał poważny kryzys, skoro do spraw wiejskich 
zmuszono wglądać państwo. Oczywiście, że ingerencja państwa od
bywała się dla poratowania ustroju i wzmocnienia go w najbardziej 
czułym punkcie — jak to bardzo słusznie zauważa Griinberg — a nie 
dla faktycznego ulżenia doli ludu. Wydanie patentu oznaczało równo
cześnie, że siła walki klasowej była czynnikiem potężnym, który 
zmuszał feudalizm do ograniczania swoich apetytów, że w dalszym 
ciągu siła ta może się stać grabarzem ustroju feudalnego 70).

Ważność patentu czerwcowego ograniczała się w zasadzie do 
Czech, na Morawach dopiero od r. 1713 uznano patent za obowiązu

") ACXXIII, str. 485—490. Przytacza go również w całości Gr i i n b e r g ,  
Bauernbefreiung, II, str. 5—10.

70) Pozwolę sobie zacytować trafne sformułowanie Gr i i n b e r g a ,  Bauern
befreiung I, str. 126: „Jede sociale Reform ist immer in ihrem Beginne that- 
sachlich im Interes-se derjenigen vorgenommen, gegen welche sie scheinbar 
gerichtet ist. Das heiss: ihre Tendenz ist anfanglich niemals revolutionar, son- 
dern stets konservativ. Die Reform soli den alten Zustand nicht zerstóren, 
sondern ihn erhalten, indem sie seine argsten, unleidlich geworden Auswtichse 
beseitigt... Jeder Schritt in das Alte erweist sich ungeniigend und fordert einen 
weiteren. Auch befriedigt diese Flickarbeit keineswegs jene, dereń Beschwerden 
sie abhelfen soll“.



jący. Tym niemniej promieniowanie ruchu powstańczego na Morawy 
dało się zaobserwować już w r. 1679 i w latach następnych. O tym, 
by chłopi morawscy poszli w skali masowej za przykładem swych 
czeskich rodaków i podnieśli bunt w całym kraju, nie było mowy. 
Jeżeli więc mówimy o wpływie powstania chłopów czeskich, to 
z jednej strony chodzi tu o zapoczątkowanie poważnych starć klaso
wych na Morawach, jakie dostrzegamy od r. 1680, z drugiej zaś stro
ny o faktyczny wpływ sytuacji w pobliskich Czechach, jaka oddziały
wała na nadgraniczne obszary zachodnich Moraw. Wiemy mianowicie, 
że w zachodnich Morawach w okolicach Kunśtatu, Zabrehu i Noveho 
Mesta dochodzi do wystąpień chłopskich, szybko jednak zlikwidowa
nych przez urzędy i zwierzchności. Na początku kwietnia donoszą 
z jednej miejscowości nadgranicznych, że obcy chłopi roznoszą i po
kazują miejscowym poddanym jakieś podburzające pisma. Pod koniec 
kwietnia w miasteczku Mirov gruchnęła wiadomość o przybyciu emi
sariuszy czeskich. Pomimo stłumienia powstania czeskiego, długo 
jeszcze w pismach urzędowych przebijać się będzie obawa przed 
możliwością niepokojów na Morawie, pozostających pod wpływem 
wypadków czeskich. Obawy urzędów były powodowane m. in. faktem 
długotrwałego zatargu w majątkach biskupa ołomunieckiego w miej
scowości Unćovice, Brezo va i Mesie 71).

W dalszej przyszłości walka klasowa na wsi morawskiej, która 
coraz wyraźniej zaczyna się przejawiać od r. 1680, doprowadza do 
powstania chłopów na Hukvaldsku w r. 1695, również w dobrach 
biskupa ołomunieckiego. Powstaje wówczas około 30 osad, a tłumy 
demonstrujących chłopów dochodzą do liczby 1500 głów. Ze skie
rowanego do biskupa „memoriału" dowiadujemy się, że pańszczyzna 
od św. Michała do św. Jana wynosiła 3 dni, zaś od Jana do Michała 
— 7 dni i to nawet we dwie osoby. W ostatnich latach podniesiono 
dwukrotnie wysokość oprzędów i nałożono nowy obowiązek dostar
czania drzewa dla miejscowej hamerni.

Wobec zbuntowanych chłopów biskup chce zastosować jak naj
ostrzejsze represje, do użycia wojska włącznie. Nie zgadza się na to 
urząd cesarski, a nawet sam cesarz zawiadomiony niezwłocznie 
o wydarzeniach stara się wyperswadować zawziętemu biskupowi 
niebezpieczeństwo płynące z takiej surowości, oraz możliwość roz
przestrzeniania się buntu na szersze okolice. Pomimo to obronną

71) N e ś p o r a  V., Pozdviźeni Unćovic, Bfezoveho, a Mesie proti vrchnosti 
olomecke v letech 1679—1683, (Cas. Vlast. Spolku Musejniho v Olomouci 1931, 
XLVI); por. S 1 a v i k F. A., Hnuti lidu poddaneho na Morave v 1680 a opatrenl 
proti nemu, (Cas. Mor. Musea 1902, XXVI, str. 100 nn.).



ręką wychodzi raczej biskup, gdyż chłopi po pewnym czasie wracają 
do pracy, a obowiązki ich nie ulegają zmniejszeniu 72).

Epilogiem powstania na terenie Czech była działalność komisji 
śledczych, które w liczbie kilkunastu rozjechały się po całym kraju, 
w celu przykładnego ukarania przywódców i uczestników powstania. 
Wyroki, jakie komisje te pod kierownictwem starostów okręgowych 
ferowały, były surowe. Manuał sądowy w Litomyślu zawiera wzmian
kę o egezkucjach, jakie towarzyszyły działalności komisji. Jednego 
z przywódców skazano na łamanie kołem, dwóch ścięto, jednego po
wieszono, jednego zaś, który stał już pod szubienicą skazano na trzy
letnie ciężkie roboty, dziewiętnastu zaś uczestników skazano na wię
zienie. Podobnie działały komisje w innych punktach kraju: w Nan- 
śpachu 6 osób powieszono a jedną łamano kołem, w miastach Ćeska 
Lipa, tJsti, Chomutov i Rochov powieszono 16 osób, nadto zaś ska
zano na ścięcie jedną i na łamanie kołem jedną osobę. Ogółem 
żniwo pracy komisji wynosiło 99 wyroki śmierci, z których 44 zmie
niono na miejscu kaźni na inne kary 73). Posypały się setki wyroków 
więzienia, chłosty, kar pieniężnych, gromady wiejskie obowiązane 
były do kwaterowania u siebie jeszcze przez długi czas wojska, które 
miało utrzymywać Via wsiach porządek i spokój.

Wszystkie te liczby nie oznaczają rzecz jasna strat, jakie w wy
niku powstania i jego likwidacji, ponieśli chłopi. Nie wliczono tu 
bowiem wykonanych wyroków śmierci, jakie towarzyszyły posuwa
niu się wojsk pacyfikacyjnych, nie wliczone są tutaj straty materialne, 
jakie ponieśli chłopi w wyniku rządów soldateski, która łupiła nie
miłosiernie poddanych jeszcze w czasie tłumienia powstania. Nie 
wlicza się wkońcu tutaj tych strat, jakie powstały w wyniku nałoże
nia przez zwierzchności, niezależnie od kar wymierzonych przez 
komisje, całego szeregu opłat i tymczasowych powinności, jakie miały 
zrekompensować straty, poniesione przez folwarki, na skutek nie- 
pracowania i nieodrabiania innych powinności. Na buntowniczych 
sołtysów nałożono specjalne sumy, których zapłacenie ratowało ich 
od usunięcia z urzędu 74).

W samych Czechach, jak wyżej wspomniałem, jedynie w nie
wielu majątkach zaszła zmiana na lepsze. Większość właścicieli ustą
piło co najwyżej w kwestiach najbardziej drażliwych, nie chcąc

72) S 1 a v i k F. A., Hnuti lidu podanneho na Hukvaldsku, (Cas. Mor. 
Musea 1903, XXVII).

•3) S v a t e k J., Vzboureni lidu selskeho str. 186—7.
74) R e s ? e l  J., Bauernaufstand, str. 24.



doprowadzać poddanych do nowych wybuchów. Ale nie we wszyst
kich majątkach właściciele wyciągnęli takie wnioski. Że tak było, 
świadczy o tym powstanie chłopskie z r. 1682 w okolicach Żatca, 
które objęło szczególnie okolice górskie tego okręgu 75). Długi czas 
panował niepokój wśród poddanych majątku Frydland, skoro jeszcze 
w r. 1687 urzędnicy dworscy skarżą się na nieposłuszeństwo chłopów, 
na wyraźnie niechętną postawę wobec zwierzchności, na sabotowanie 
pańszczyzny, przypominając jednocześnie, że są to skutki powstania 
1679—80 roku76).

Powstanie 1679—1680 roku kończyło jedną epokę, epokę w któ
rej stroną atakującą była klasa feudalna, wzmocniona łupiestwami 
i konfiskatami wojny trzydziestoletniej. Klasa chłopska znajdowała 
się w wyraźnej defensywie. Począwszy od tego powstania inicjatywa 
w walce klasowej wyraźnie przechodzi do rąk chłopów. Rzecz jasna, 
że przejęcie inicjatywy nie oznacza bynajmniej zapewnienia sobie 
warunków zwycięstwa. Choć bowiem ustrój feudalny przeżywał kry
zys, dysponował jednak siłą, która złamać mogła każde powstanie 
chłopskie, każdą poddańczą rewolucję. Słabość powstań chłopskich 
kryła się, prócz wyżej wymienionych cech ujemnych, również w braku 
silnego i zdecydowanego sprzymierzeńca burżuazyjnego, który za
razem mógłby się stać hegemonem rewolucji burżuazyjnej. Pomimo 
to jednak okres zapoczątkowany przez powstanie 1679—1680 śmiało 
możemy nazwać okresem wielkich powstań chłopskich.

Zakończenie

Powstanie chłopów czeskich w r. 1679—1680 zakończyło pewien 
okres historii społeczeństwa czeskiego. Fałszywym byłoby jednak 
sądzić, że nowy okres historii, rozpoczynający się od tego czasu, już 
od samego początku wykazywał zasadnicze różnice jakościowe w po
równaniu z czasami poprzedzającymi. Zasadnicza i najbardziej cha
rakterystyczna cecha epoki — feudalna własność ziemi pozostała 
nienaruszona i w niczym nie dotknięta. Ucisk chłopa nie zelżał, 
a nawet posiadamy dowody na to, że bezpośrednio po wypadkach 
r. 1680 nastąpiło w niektórych majątkach wyraźne pogorszenie poło
żenia poddanych. Ingerencja państwa absolutnego w stosunki pod- 
dańcze, pomimo napomnień w tej materii, jakie czytać możemy

75) S t o c k l ó w  J., Ein weiterer Beitrag, str. 60.
7#) R e s s e 1, Bauernaufstand, str. 22 nn. Chłopom chodziło o przywódcę 

wystąpień Andrzeja Stelziga, który zaaresztowany jeszcze, gdy bawił z dele
gacją chłopską w Pradze na początku 1680 r., został skazany na twierdzę.



w obydwóch patentach z r. 1680, nie przyczyniała się do złagodzenia 
ucisku i zmniejszenia feudalnej eksploatacji. Państwo absolutne nie 
okrzepło jeszcze na tyle, by czuło się na siłach ingerować w sposób 
skuteczniejszy, jak to możemy obserwować w drugiej połowie wieku 
następnego. W związku z faktami powyższymi nie uległa osłabieniu 
również i walka klasowa.

Stan permanentnego wrzenia trwał na wsi czeskiej nadal. Nie- 
zawsze objawiał się on w postaci zbrojnych wystąpień — takie wy
buchały żywszym płomieniem co kilkanaście lat, osiągając rozmaite 
natężenie i rozmaity zakres terytorialny. Nie ustaje zbiegostwo, nie 
maleją sabotaże.

Obok jednak tendencji do utrzymania dotychczasowego poziomu 
ucisku i eksploatacji dostrzegamy jednak jako skutek walki chłop
skiej tendencję przeciwną. Polega ona na zmniejszaniu pańszczyzny 
ćhłopów przy jednoczesnym wzroście czynszów. Taką tendencję spo
tykamy jedynie u Ferdynanda Schwarzenberga, który w listach pi
sanych z Wiednia (gdzie stale przebywał) do swych ekonomów 
w r. 1682 wzywa do moderacji i umiarkowania w rozkładzie pań
szczyzny. Czyli jak sam mówi: „Haltung einer billig-massigen Pro- 
portion in Austhelung der Roboten“ 77). Warto dodać, że tego rodzaju 
tendencja miała w rodzinie Schwarzenbergów pewną tradycję, po
nieważ jeszcze w latach 60 XVII w. ojciec Ferdynanda Schwarzen
berga bardzo się starał o utrzymanie we właściwych proporcjach 
pańszczyzny i czynszów. Owo zainteresowanie przejawia się w dzia
łalności Schwarzenbergów dlatego, że ich majątki, w szczególności 
klucz trzeboński, cierpiały bardzo na skutek licznych zbiegostw78). 
By temu zapobiec starają się oni o stworzenie nowego systemu go
spodarczego — który nie przeciążałby poddanych pańszczyzną, a jed
nocześnie nie pozbawiał folwarku korzyści z bezpłatnej robocizny. 
Tym niemniej w tej bardzo nieśmiałej inicjatywie należy dostrzec 
zalążek późniejszych pociągnięć własności feudalnej w w. XVIII, 
kiedy stara się ona w skali dość szerokiej o oczynszowanie włościan 
i zamianę renty odrobkowej na pieniężną.

Równocześnie obok tych zjawisk dostrzegamy ostatni etap feu
dalnej ofensywy, jej właściwie zakończenie, skierowane przeciwko 
nielicznej — i dlatego w pracy nie wspomnianej — warstwie wol
nych chłopów. Odbiera się im stopniowo ich prawa i przywileje,

") AC. XXIII, str. 513 nn.
78) M. i. w r. 166 hrabia J. A. Schwarzenberg dziwi się w liście do starosty 

majątkowego, że w sumariuszu doliczyć się nie mógł jedynie 207 poddanych, 
podczas gdy poprzednio miał ich 332 (AC XXIII, str. 405—6).



co szczególnie dotkliwie uderza ich po wojnie trzydziestoletniej. Tym 
niemniej pozostaje przy swych dawnych wolnościach dość wielka 
i zwarta grupa wolnych chłopów, t. zw. Chodowie, mieszkający koło 
Domażlic, na pograniczu bawarsko-czeskim. Przeciw nim, jako prze
ciwko reliktom grupy wolnych chłopów kieruje w ostatnich latach 
XVII w. poważny nacisk, doprowadzający w końcu do zupełnego 
ich zrównania z ogółem poddanych chłopów. Markując jedynie to 
zagadnienie nie staram się tego procesu przeanalizować dokładniej, 
ponieważ chronologicznie należy on do następnego okresu historii 
Czech, który zaczyna się w r. 1860 79).

Jak należy ocenić stulecie niemal chłopskiej walki w w. XVII. 
Walka klasowa chłopów czeskich miała podwójny niejako charakter: 
W pierwszym rzędzie była to walka społeczna, ale był to również 
bój narodowo-wyzwoleńczy. Społeczny charakter wystąpień chłop
skich podkreślany był kilkakrotnie, tak że nie trzeba do niego już 
powracać. Wyjaśnień wymaga natomiast narodowo-wyzwoleńczy 
charakter walki klasowej chłopów czeskich.

W okresie feudalizmu nosicielem zasady narodowości była 
szlachta. W procesie historycznym czeskim wiek XVII przyniósł cał
kowite wyrugowanie szlachty czeskiej, przyniósł jej niemal likwi
dację. W tej sytuacji nosicielem zasady narodowości obiektywnie 
stały się masy ludowe: chłopi pańszczyźniani i mieszkańcy miast. 
Oczywiście w tym drugim wypadku zasada narodowości straciła 
swój feudalny charakter, charakter szlachecki. Nie można jednak 
mówić, że chłopstwo czeskie stało się świadomie nosicielem zasady 
narodowości. Obiektywnie jednak jego walka s p o ł e c z n a ,  skie
rowana przeciwko obcym językowo i etnicznie panom przeradzała 
się w trakcie swego trwania w walkę n a r o d o w o - w y z w o l e ń 
czą.  Zaistniała sytuacja, którą mutatis mutandis, możemy przyrów
nać do sytuacji w Irlandii w w. XIX, kiedy to sprawa narodowa 
utożsamiała się ze sprawą agrarną.

W rewolucjach burżuazyjnych hegemonem wystąpień mas ludo
wych jest burżuazja. W Czechach burżuazji w w. XVII i XVIII nie 
było, a żyjący w miastach mieszkańcy nie przestali być „mieszczana
mi", a więc normalnym stanem feudalnym. Nie posiadali oni na tyle 
siły, by móc wystąpić w jakikolwiek sposób przeciw ustrojowi feu
dalnemu. W tej sytuacji jedyną siłą, zdolną do walki z ustrojem sta
wała się klasa chłopska. Ona też podejmie broń walki społecznej 
i walki narodowej w wieku XVIII.

79) Podstawowa praca o historii Chodów to rzecz R o u b i k Fr., Dejiny 
Chodu u Domażlic, (Sbornik arch. minist. vnitra IV—V), Praha 1931.
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