
G r a u s  F r., Dejiny venkovskeho lidu v Cechach v dobę predhu- 
sitske. I. Dejiny venkovskeho lidu od 10. stoi. do prvni poloviny 
13 stoi., Praha Statni nakladatelstvi politicke literatury, str. 374 
+  10 nlb. +  26 rycin.
Pierwszy tom książki uczonego czeskiego, mającej w swym za

mierzeniu objąć całość stosunków społecznych i ekonomicznych wsi 
czeskiej aż do wojny husyckiej, jako pierwsza książka traktująca to 
zagadnienie na terenie Słowian zachodnich z punktu widzenia ma
terializmu historycznego, ma dla nauki i czytelnika polskiego szcze
gólne znaczenie, a dla rejonu śląskiego, zwłaszcza następne jej tomy 
przyniosą niewątpliwie wiele nieznanego materiału.

Napisanie wyczerpującej krytycznej recenzji z pracy prof. Grau- 
sa oznaczałoby to dla recenzenta polskiego napisanie wpierw podob
nego dzieła o stosunkach produkcji na wsi polskiej z tego okresu; 
postulat ten do dziś nie da się zrealizować, choćby dla braku dosta
tecznej ilości prac wstępnych. W omówieniu poniższym tedy poprze
stać będę zmuszony na podaniu treści tak ważnego dla stosunków 
polskich dzieła i co najwyżej w niektórych punktach yrysunąć drobne 
zastrzeżenia i uwagi.

Praca prof. Grausa oparta jest na olbrzymim materiale źródło
wym, niewykorzystanym w dotychczasowej burżuazyjnej literaturze 
czeskiej. Obszernie przy tym uwzględniono nie tylko literaturę cze
ską i o Czechach napisaną (niemiecką), ale i literaturę dotyczącą sto
sunków w innych krajach, zwłaszcza radziecką, niemiecką, angiel
ską i francuską, dochodząc przy jej cytowaniu aż do dzieł ostatnio 
publikowanych 1).

Omawiany obecnie tom w dziewięciu rozdziałach (nie licząc 
obszernych ekskursów i dodatków) przedstawia po kolei: stan i meto-

J) Z literatury polskiej cytuje autor i korzy&ta obficie z prac Kostrzew- 
skiego, cytuje nadto Labudę, Otrębskiego, Brucknera i Kolańczyka, ale nie są 
mu znane podstawowe pod względem faktograficznym prace Bujaka (np. Studia 
nad osadnictwem Małopolski), a i recenzja Balzera z prac Peiskera w postaci 
obszernego artykułu w Kwart. Hist. XIII, str. 183 (por. ibid. XXII, str. 693); 
bytyby to w świetle tego, co sam autor oświadcza (str. 25) bodaj jedyne sprze
ciwy w literaturze polskiej przeciw tendencyjnym wywodom Peiskera.



dykę dotychczasowej literatury burżuazyjnej przedmiotu, marksi
stowską krytykę źródeł dokumentarnych i historiograficznych (rozdz. 
I—III, str. 7—90), technikę produkcji rolnej (rozdz. IV, str. 91—135), 
pozostałe w Czechach X—XIII w. przeżytki ustroju rodowego 
i wspólnoty rodowej i terytorialnej (rozdz. V, str. 136—158), prze
chodząc z kolei do omówienia problemu niewolnictwa i niewolników 
w Czechach (rozdz. VI, str. 159—187), rozmiarów i specyfiki czeskie
go feudalizmu (rozdz. VII, str. 188—213), roli w feudalizacji społe
czeństwa czeskiego kościoła (rozdz. VIII, str. 214—237), omawiając 
w rozdziale końcowym (str. 138—1276) obszernie kategorie ludności 
wiejskiej zależnej feudalnie, ucisk właścicieli ziemi i ich urzędników, 
wreszcie sprawę walki chłopów czeskich z uciskiem feudalnym na 
przestrzeni X—XIII w.

Omawiając dotychczasową literaturę czeską przedmiotu, od Wa
cława Hajeka po czasy współczesne, ustawia Graus każdego autora 
na tle danej formacji społeczno-ekonomicznej (feudalnej i kapitali
stycznej) i właściwych jej poglądów, które reprezentowali. Szczegól
ną uwagę poświęca autor literaturze burżuazyjnej (począwszy od Pa- 
lackiego i Szafarzyka), specjalnie szczegółowo omawiając prace 
i teorie Goiła i „szkoły Gollowskiej", do której przede wszystkim 
zalicza z jednej strony Niederlego i Novotnego, a z drugiej najbar
dziej jej reakcyjne skrzydło i jego przedstawicieli: Peiskera, Sustę 
i Pekafa. Najobiektywniejszym według autora z dotychczasowych 
historyków burżuazyjnych jest Lippert w swej Sozialgeschichte 
Bóhmens, choć i on podziela wszystkie grzechy i błędy swej epoki. 
' Rozdział IV poświęcony został omówieniu sił wytwórczych i tech
niki produkcji rolnej w Czechach na przestrzeni X—XIII w. Opie
rając się na wynikach badań archeologicznych radzieckich, czeskich 
i polskich, stwierdza autor przekonywująco, iż łowiectwo a nawet 
pasterstwo nie były w tym czasie 'podstawą utrzymania ludności 
wiejskiej w Czechach (podobnie zresztą jak i w innych krajach sło
wiańskich), natomiast była nią uprawa roli. Gospodarka trójpolowa 
mimo swego ekstensywnego charakteru istniała w Czechach dowod
nie w. świetle źródeł pisanych co najmniej od r. 1125/40, a są wszel
kie dane po temu, że znajomość jej sięga czasów znacznie wcześniej
szych. W świetle wywodów autora obszar zalesienia Czech w tym 
czasie jest znacznie skromniejszy, niż to przyjmowała tendencyjna 
nauka niemiecka. Brak chroniczny paszy dla bydła i koni sprawiły, 
że uprawa roli pługiem i radłem (socha nie była w Czechach według 
autora znana) dokonywała się za pomocą sprzężaju wołami. Koń 
był natomiast przedmiotem zbytku, na który mógł sobie pozwolić 
tylko zamożniejszy feudał. Stwierdziwszy, że znajomość pługa 
w Czechach, podobnie zresztą jak i u reszty Słowian (dowód z wy
kopalisk i z terminologii ogólno-słowiańśkiej) sięga czasów wyprze
dzających znacznie wiek X i da się nawiązać do stosunków jeszcze 
z czasów rzymskich, próbuje Graus dać odpowiedź na nierozstrzy
gnięte do dziś pytanie, jaką była ówczesna wydajność ziemi (str. 120). 
Z braku wiadomości z terytorium Czech w tym względzie posługuje 
się autor wiadomościami z terenu Francji Niemiec i Anglii i w osta



tecznym wyniku oświadcza się, iż wydajność ziemi we wcześniej
szym średniowieczu wynosiła 3—6, względnie 5 ziaren z ziarna2). 
Wreszcie w zakończeniu rozdziału zastanawia się autor nad rozmia
rami wielkiej własności feudalnej w Czechach sprzed ipołowy XIII w., 
dochodząc do wniosku, że w tym czasie nie była ona jeszcze skoma
sowana, że nie istniały jeszcze w tym czasie latyfundia magnackie, 
i że dla tego okresu nie można jeszcze mówić o rezydencji pańskiej 
jako o centrum gospodarczym majątku, jakie to centrum w później
szych czasach stanowił folwark. Spostrzeżenie to stoi w zgodzie 
z faktami obserwowanymi w końcu jeszcze XII w. w Rusi i da się 
stwierdzić także i w Polsce, gdzie np. na Śląsku najmożniejsi feuda- 
łowie rezydują przy stolicy księcia (Piotr Włast, Mikora) i dopiero 
w początkach XIII w. przenoszą się na wieś.

Omówiwszy zagadnienie reliktów wspólnoty pierwotnej i tery
torialnej w Czechach w rozdziale V, przechodzi Graus z kolei do ana
lizy zagadnienia niewolnictwa i ludzi niewolnych. Przedstawiwszy 
w sposób obszerny przejście od formacji niewolniczej do feudalnej 
w zachodniej Europie pod koniec świata starożytnego i stwierdziw
szy na szeregu przykładów, że zarówno prawo póżnorzymskie (ko
deks Justyniana) jak i prawo kościelne uznawały w pełni nadal 
istnienie niewolnictwa, przechodzi autor do omówienia stosunków 
w Czechach. Tu, podobnie zresztą jak w reszcie krajów słowiańskich, 
nie można mówić o istnieniu formacji niewolniczej. Jednak liczne 
przykłady zebrane ze źródeł czeskich przez Grausa, świadczą wy
mownie, że niewolnictwo w Czechach X—XIII w. istniało, może 
nawet na większą skalę, niż to przyjmowali swego czasu Susta 
i Krofta. Podawszy trafną definicję „człowieka niewolnego“ we 
wcześniejszym średniowieczu (otrok), który może być darowany bez 
ziemi, nie ma zagwarantowanych najmniejszych praw i nie posiada 
zupełnie na własność żadnych środków produkcji, dochodzi autor 
na podstawie dokładnej analizy źródeł do zupełnie słusznego wnio
sku, że terminologia łacińska „servus, servitus“ nie zawsze oznacza 
niewolnika i niewolnictwo (w stosunkach polskich.. servitus oznacza 
niekiedy obowiązek uiszczania danin na rzecz panującego). Z kolei 
zestawia Graus wszystkie wzmianki o niewolnikach i niewolnictwie 
w Czechach na przestrzeni badanego przez się okresu czasu, przy 
czym jednak przeważna część zebranych wzmianek odnosi się do 
handlu niewolnikami, który, jak z zestawień autora wynika, musiał 
być w tym czasie w Czechach (podobnie zresztą jak współcześnie 
w Polsce 3) szeroko praktykowany.

Stwierdzenie Grausa, że w Czechach niewolnicy i ludzie nie- 
wolni stosunkowo w mniejszym stopniu uczestniczyli w produkcji,

2) Por. str. 159 pracy autora.
3) Por. np. wzmianki o niewolnictwie u Galla, czy w cytowanej przez 

autora taryfie celnej miasta Olesno na Śląsku, czy wreszcie wzmianki o handlu 
niewolnikami słowiańskimi prowadzonym przez Żydów zestawione u H u b e r 
ta a n d a S., Źródła do historii Żydów w krajach słowiańskich, (Biul. Żyd. Inst. 
Hist. 1951, nr 2, 17).



ograniczając się przeważnie do rzemiosła 4), znajduje potwierdzenie 
i w stosunkach polskich, gdzie wiadomości dokumentarne o „servi" 
są mniej liczne niż o askryp ty ej uszach, gościach (hospites), ludziach 
wolnych, wieśniakach (rustici), dziedzicach, czeladzi, dziesiętnikach 
czy kolonach, choć przyznać trzeba, że w Czechach ilość wiadomości
0 niewolnikach, w świetle zestawienia Grausa 5), jest skromniejsza 
niż o hospitach, dziedzicach czy „rustici". Fakt ten zdaje się stać 
w sprzeczności z poprzednią tezą autora i wymagałby mym zdaniem 
jeszcze osobnego wyjaśnienia. Rozdział VII poświęcony jest począt
kowi feudalnego państwa czeskiego i stopniowi sfeudalizowania Czech 
w X w. Wyszedłszy od założeń ustalonych przez Engelsa, że podsta
wą dla istnienia państwa feudalnego jest istnienie książęcej drużyny, 
udowadnia Graus, że w Czechach istnienie drużyny książęcej da się 
stwierdzić już w X w. Istnienie jej wyprzedza niewątpliwie samo 
powstanie państwa feudalnego, a z drugiej strony ślady jej istnienia 
dają się stwierdzić już przy istnieniu w pełni rozwiniętych stosun
kach feudalnych (w Czechach jeszcze w końcu XI w., w Polsce 
jeszcze w zaraniu XII w.). Omówiwszy z kolei wpływ prawa i nad
budowy prawnej na rozwój i utwierdzenie stosunków feudalnych 
w Czechach (ciekawe są przy tym uwagi autora na temat znaczenia 
pomników prawa czeskiego — Statuty Brzetysława i Konrada — 
XI—XII w., służących już w tym czasie dowodnie wyłącznie potrze
bom klasy feudałów) przechodzi autor z kolei do poruszanego przez 
się już kilkakrotnie zagadnienia systemu lennego w Czechach. 
W sposób przekonywujący udowadnia, że na terytorium Czech już 
co najmniej w końcu XII w. można mówić o dziedzicznej własności 
feudalnej (a nie tylko dożywotniej), a szereg wzmianek pośrednich 
pozwala początek tego zjawiska cofnąć na czasy znacznie wcześniej
sze. W Polsce np. mamy wiadomości (ze Śląska), pozwalające istnie
nie .dziedzicznej własności feudalnej cofnąć co najmniej do pierw
szej połowy XI w. Mimo to w rzeszy wielikomorawskiej Graus upa
truje raczej nieorganiczny związek terytorialny, niż zorganizowany 
twór i narzędzie ucisku klasowego, jakim jest feudalne państwo 6). 
Na tym też tle istnieje między autorem a prof. Labudą różnica w poj
mowaniu państwa Samona i jego „kontynuacji w rzeszy wielko- 
morawskiej".

Przedstawiwszy w osobnym rozdziale wpływ i znaczenie kościoła 
na kształtowanie się stosunków feudalnych i państwa feudalnego 
w Czechach, przechodzi autor, w ostatnim rozdziale do wyliczenia
1 omówienia poszczególnych warstw ludności wiejskiej zależnej feu
dalnie od właściciela gruntu. Wyczerpujące ich zestawienie obejmuje 
szeroką terminologię poszczególnych grup ludności wiejskiej od dzie- 
dziców-heredesów poprzez duszników, kmieci, oraczy, kolonów, „lu
dzi", aż do gości-hospesów, wieśniaków (rustici, villani), obejmuje 
więc w znacznej części kategorie ludności poddańczej, spotykane pod

4) Str. 130 pracy autora.
5) Str. 298 nn. pracy autora.
G) Str. 207 pracy autora.



takiemiż nazwami i w Polsce 7). Wynikiem szczegółowej analizy tych 
wszystkich wiadomości o poszczególnych warstwach ludności wiej
skiej w Czechach, jest stwierdzenie przez autora faktu, iż na pod
stawie samej tylko terminologii, najczęściej łacińskiej, niejednokrot
nie chwiejnej, niepodobna przedstawić różnic ekonomicznych i praw
nych między poszczególnymi grupami. Stąd autor klasyfikuje 
wszystkie te nazwy według ich znaczenia filologicznego, stwierdza
jąc, że nomenklatura ludności może oznaczać 1) sposób powstania 
stosunku feudalnej zależności od pana (heres, scripticius itp.), 2) za
jęcie odpowiedniej kategorii ludzi (rusticus, arator, campanator, hor- 
tulanus-ogrodnik itp.), 3) najczęściej sam fakt feudalnej zależności 
(czeladź, chłop, kmieć, villanus), 4) powinności poddanych (censualis, 
debitor mellis, mercennarius itp.). Choć takie rozwiązanie problemu 
nie ze wszystkim może zadowolić, jednak stwierdzić należy, że na 
obecnym etapie badań jest to bodaj najlepsza wykładnia tak bardzo 
niejasnego zagadnienia.

Omówiwszy z kolei formy ucisku klasowego, dokonywanego 
przez feudałów za pośrednictwem ich urzędników, w czym niepo
ślednią rolę odgrywali pańscy włodarze „villici“, przechodzi Graus 
do zanalizowania form renty feudalnej spotykanej w Czechach do 
połowy XIII w. Najwcześniejszą jest tu oczywiście, podobnie jak 
wszędzie renta odrobkowa, o której wiadomości spotykamy już 
w źródłach pisanych X w .8).

Przedstawiwszy dosadnie walki czeskich feudałów między sobą 
i najazdy feudałów obcych na kraj, szczególnie dotkliwie odbijają
ce się ńa ludności wiejskiej, przechodzi Graus w końcowym ustę
pach rozdz. IX do omówienia form walki klasowej, toczonej w tych 
czasach przez czeskich chłopów z feudałami. Jednak na tym polu, 
oprócz sporadycznych wzmianek o biernym oporze w postaci ucieczki 
chłopów przed uciskiem urzędników pańskich, oprócz pośrednich 
wskazówek w statutach Konradowych, brak w źródłach czeskich, jak 
autor stwierdza z naciskiem, jakichkolwiek bezpośrednich wiadomo
ści o buntach chłopskich w XI—XIII w .9).

Tak przedstawiałaby się w najogólniejszych zarysach treść cie
kawej książki Grausa. Rozwiedliśmy się nieco szerzej nad nią, aby 
wskazać czytelnikowi polskiemu jej wielką wartość przy badaniach 
stosunków gospodarczych i społecznych na terenie całej zachodniej 
Słowiańszczyzny. Niepodobna oczywiście wobec braku w naszych

') Tu i tam spotykamy nazwy jak: aratores, ascripticii, anciile; coloni, 
empticii, familia, heres, homo, hospes, hortulanus, kmetho, liberi, ministeriales, 
mancipium, rusticus, £*ervus, villanus. Do specyfiki polskiej należą nazwy nie 
spotykane według Grausa w źródłach czeskich: decimi, habitatores, incole, la- 
sanki, narocznicy, »plebs, plebei, populares, possessores, smardones, pstrostici, 
spudownici, zakłodnici. Tylko z terenu Czech pochodzą takie nazwy jak: ani
mator, campanarius, chłop, cartulati, clientes censuales, debitores mellis, do- 
mestici, hołota, ingenui, offerti, originarii, pauperes, proanimatus.

8) Por. str. 254—5, pracy autora.
") Str. 273—4, pracy autora.



bibliotekach przeważnej części nagromadzonej przez autora biblio
grafii dzieł zagranicznych, tak literatury czeskiej, jak zachodnio
europejskiej, jak również znacznej części cytowanych przezeń źródeł 
czeskich, przeprowadzić na tym miejscu szerszej oceny poglądów 
autora. Na kilka wszakże ważniejszych problemów chciałbym na tym 
miejscu Zwrócić uwagę.

Zbyt słabo zdaniem mym autor przy omawianiu produkcji rolnej 
i narzędzi rolniczych, wreszcie rozmiarów rolnictwa w Czechach, 
uwzględnia takie formy produkcji rolnej jak kopieniactwo czy go
spodarstwo żarowe, skupiając swe zainteresowania prawie wyłącznie 
na rolnictwie orackim i stwierdzając jego wyłączne panowanie 
w Czechach w X w. Fakt ten sam w sobie jest oczywiście zupełnie 
zrozumiały z punktu widzenia śledzenia rozwoju stosunków feudal
nych, bo przecież dopiero przejście od rolnictwa wypaleniskowego 
do oractwa decyduje o tym, że „wzmocniła się klasa wyższa, wzrosło 
rzemiosło i rozwinął się handel" 10). Ale z drugiej strony przewaga 
oractwa w Czechach nawet w X w., nie wyklucza chyba jeszcze 
równoległego istnienia dawnych form produkcji rolnej. Przecież 
w sąsiedniej Polsce już w połowie XIII w. słyszymy często o osobnej 
warstwie ludności wiejskiej, zwanej cultores ll), której zadaniem było 
karczowanie lasów i zakładanie miejscowości wśród puszcz. Jeśli by 
więc w Czechach w myśl wywodów autora karczunek i inne formy 
rolnictwa nie odgrywały większej roli, to jako jedyny wniosek 
ze spostrzeżenia tego się nasuwający wynikałby fakt, że widocznie 
w Czechach w tym czasie istniała dostatecznie wielka ilość pola wzię- 
tegio pod uprawę i że dla ówczesnej ludności Czech nie miało ekono
micznego celu branie nowych pól pod uprawę przez karczunek i wy
paleniska.

Wnioski autora, stwierdzającego istnienie w Czechach w X w. 
w pełni rozwiniętego ustroju feudalnego, choć jeszcze nie w pełni 
zorganizowanego feudalnego państwa czeskiego, każą odmiennymi 
oczyma patrzeć i na współczesne państwo polskiego Mieszka, państwo 
przecież najobszerniejsze ze wszystkich państw słowiańskich (według 
relacji Ibn Jakuba), posiadającego liczną drużynę (w odniesieniu do 
czasów o 30 lat późniejszych słyszymy nawet już o tysiącach rycer
stwa obowiązanego feudalnie do służby wojskowej na rzecz monar
chy), wykształcony system podatkowy (podatki są przy tym pobie
rane w pieniądzach i to w złocie). A przecież także państwo Mieszka 
nie obejmowało wówczas całego terytorium etnicznie polskiego (poza 
jego granicami pozostawały w r. 965 Śląsk i Małopolska). Jeśli się 
tedy przyjmuje, że państwo Mieszka nie mogło powstać nagle na 
przestrzeni jednego pokolenia, to podobnie chyba przyjąć trzeba 
i w odniesieniu do Czech; i tu zapewne, mimo zastrzeżeń autora, na
leży szukać początków państwa feudalnego na długi czas przed mo
mentem, kiedy się wyraźnie rysuje w źródłach pisanych. Czy istniało

10) Por. ostatnio Ł o w m i a ń s k i  H., Podstawy gospodarcze formowania 
się państw słowiańskich, Warszawa 1953, str. 5.

u) Liber fundat. claustri de Heinrichov, Poznań 1949, str. 296



ono już w czasach rzeszy wielkomorawskiej, czy dopiero w ciągu 
IX w. się wykształciło, pozostać musi zdaje się na razie nierozstrzyg
nięte, choć mym zdaniem wiele przemawia za tym, iż w IX w. można 
już mówić o czeskim państwie feudalnym, choć jeszcze terytorialnie 
trwale niescalonym.

Wiele ważnych dla stosunków polskich kwestii wynika z tez 
Grausa w odniesieniu do poszczególnych wairstw ludności wiejskiej, 
zależnej feudalnie od pana gruntu. Autor cytuje zaledwie terminy 
ingenui i liberi12) na oznaczenie ludności swobodnej. W Polsce np. 
spotykamy się z takimi określeniami, jak liber hospes, ascriptia ser- 
vitus, itp., co wskazuje na to, iż już współcześnie różnice społeczne 
i prawne między poszczególnymi warstwami nie musiały być zbyit 
wielkie. Co więcej; ze źródeł polskich wynika, że jeden i ten sam 
termin może oznaczać nawet różne klasy ludności; tak np. termin 
heres (dziedzic) może oznaczać spadkobiercę bez względu na jego 
przynależność klasową 13), a w innych wypadkach wykładać go należy 
jako synonim właściciela gruntu — feudała (heres de..., heres here- 
ditatis, heres ecclesie)14); wreszcie termin ten oznacza też specjalną 
kategorię ludności wiejskiej feudalnie zależnej. I znów są ci heredes 
niekiedy identyfikowani z zwykłymi rusticusami książęcymi (np. 
Pyrozowici erant rustici proprii ducis et divites et erant heredes de 
Cencovitz)15). Dla Polski jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że 
alienacje dziedziców dokonywane są wyłącznie razem z ziemią, na 
której siedzą, czego o innych kategoriach ludności nie zawsze można 
powiedzieć.

Sporadycznie spotyka się też w Polsce przechodzenie z jednej 
warstwy ludności wiejskiej do drugiej automatycznie choćby przez 
zmianę właściciela gruntu. Tak np. w dobrach klasztoru jędrzejow
skiego czeladź, darowana klasztorowi przez księcia jeszcze przed 
r. 1194, z biegiem czasu traktowana była jako zwykli servi i jako 
ludzie niewolni klasztoru zostali określeni w dokumencie Wstydli
wego z r. 1250 16). Podobnie i heredesi nadani w r. 1208 przez księcia 
klasztorowi w Trzebnicy mieli w przyszłości pełnić na ziemi klasztor
nej obowiązki rybaków 17). Widocznie o przynależności do tej czy 
innej kategorii ludności zależnej feudalnie decydowało w dużym 
stopniu uznanie, a właściwie nadużycie feudała, który kierował się 
w takich wypadkach oczywiście względami ekonomicznymi.

Ciekawe są również wnioski, wynikające z tabel autora, zesta
wiających częstość występowania poszczególnych warstw ludności 
zależnej 18). Choć materiału porównawczego homogenicznego z tery
torium Polski brak (na terenie czeskim mamy do czynienia z ilością

12) Str. 249, pracy autora.
,3) Por. np. Liber fundat. claustr. Heinrichov, str. 278.
14) Por. np. Kod. dypl. wkopol. I. nr 238, 373.
15) Liber fundat. claustri de Heinrichov, str. 278.
1G) Kod. dypl. małop. I. nr 32.
,7) Kod. dypl. wkopol. I. nr 64.
1S) Str. 299—300, pracy autora.



poszczególnych chłopów feudalnie zależnych, na terenie Polski mo
żemy mówić tylko o ilości o nich wzmianek), to jednak w niektórych 
wypadkach źródła polskie cytują częstsze wypadki występowania 
danej warstwy niż źródła czeskie. Tak np. hospesów cytuje autor 
46 z terenu całych Czech, natomiast w Polsce mamy o nich ogółem 
22 wzmianek, przy czym w samej Trzebnicy i ujeździe trzebnickim 
mieszka ich 63; autor oblicza ilość homines występujących w źródłach 
czeskich na 54, tymczasem w Polsce ilość o nich wzmianek sięga 117; 
naprzeciw 8 heredesom cytowanym przez autora ze źródeł czeskich 
możemy podać 18 wzmianek o nich ze źródeł polskich. Oczywiście 
istnieją i wypadki odwrotne, kiedy wzmianki czeskie o pewnych ka
tegoriach ludności są obfitsze niż w Polsce 19). Co więcej, ze źródeł 
polskich wynikałoby, że pewne kategorie ludności są w poszczegól
nych częściach Polski szczególnie silnie reprezentowane w źródłach. 
I tak np. częściej niż w innych częściach Polski występują w Wielko- 
polsce wzmianki o czeladzi i narocznikach, na Śląsku o dziesiętnikach 
(decimi), dziedzicach, hospesach, rustikach, Świątnikach i villanach; 
w Małopolsce o ludziach niewolnych (servi); na Mazowszu i Kuja
wach o askryptycjuszach i ludziach wolnych. Z drugiej strony stwier
dzić możemy w źródłach polskich fakt, że niektóre kategorie ludności 
występują w źródłach tylko jednej lub dwóch dzielnic; i tak tylko 
na Śląsku spotykamy się przed r. 1250 z ogrodnikami, agricolae i za
kupami (empticii), tylko na Mazowszu spotykamy nazwy takie jak: 
spudownicy i zakłodnicy; tylko w Małopolsce i na Mazowszu z kmie
ciami, tylko w Małopolsce i na Śląsku z smerdami; natomiast mo
żemy stwierdzić brak nomenklatury: ministerialis w Wielkopolsce, 
narocznik na Mazowszu, sanctuarius na Mazowszu i w Małopolsce. 
Powstrzymujemy się ha tym miejscu od wyciągnięcia wniosków 
z tego spostrzeżenia, które mogłoby prowadzić do bardzo ciekawych 
konkluzji w kierunku przeważania danej kategorii ludności wiejskiej 
w danej dzielnicy i ewentualnie prowadzenia produkcji rolnej przy 
pomocy niektórych tylko warstw wiejskiej ludności, nasuwa się jed
nak pytanie, czy podobne zjawisko różnic między poszczególnymi 
częściami kraju da się stwierdzić i w Czechach.

Zdaniem mym niesłusznie zbył autor krótką wzmianką czeskie 
wiadomości o allodiach sprzed r. 1250 (ogółem 3 wypadki). Nieza
leżnie od tego, czy wzmianki te traktować będziemy jako pojęciowo 
równoznaczne z takimiż wzmiankami z XIV w. kiedy już są nie
wątpliwie synonimami folwarku feudalnego, czy też uważać je jesz
cze w tym czasie będziemy za ziemie dziedziczne, przeciwstawiane 
feudum, stwierdzić wypadnie, że w Polsce w tym czasie wzmianki
0 allodiach są częstsze niż w Czechach (6 wzmianek napotkałem),
1 to rzecz szczególna tylko na terenie Śląska i Małopolski, przy czym

'“) Np. aratores 30 i 3, czeladź (familia) 183—20, hospites 56—22, ministeria- 
les 45—6, servi 60—16, rustici 26 i 20 (ale w dobrach klasztoru ołobockiego 
wymienionych ich jest 28.



niekiedy wzmianki o allodiach są przeciwstawne wsiom 20). Czyżby 
należało z faktu tego wnosić, że już w tym czasie w Polsce są allodia 
specjalną formą gospodarowania na roli, zapewne podobną do tej, 
jaką potrafimy dokładniej uchwycić w źródłach XIV w., i jaka zdaje 
się wynikać z samych cytatów zestawionych przez autora 21) w od
niesieniu do Czech XIII w.

Zastanowienie również budzi wiadomość o wysokości renty od
robkowej w Czechach w X w. Jedyna o niej wiadomość przekazana 
przez Grausa, określa wysokość renty tej na 5 względnie 6 dni w ty
godniu 22), wydaje się więc dla stosunków w X w. nieproporcjonalnie 
wysoka, zwłaszcza że w Polsce jeszcze w zaraniu XIII w. wynosi ona 
na przykładzie Trzebnicy 6 tygodni w roku, co czyni nieco więcej niż 
jeden dzień w tygodniu. Przykład przytoczony przez autora prowa
dziłby przecież do wniosku, że renta odrobkowa w Czechach (jeśli 
przykład ten wolno generalizować) była już w X w. tak wyśrubo
wana, iż praktycznie rzecz biorąc nie dała się już podnieść. Objaw 
ten świadczyłby mym zdaniem raz jeszcze o wysokim stopniu sfeu- 
dalizowania społeczeństwa czeskiego i bez istnienia od dłuższego 
czasu feudalnego państwa, stojącego na straży interesów klas posia
dających, nie byłby do pomyślenia.

Na jeszcze jeden szczegół pracy Grausa pragnąłbym zwrócić 
uwagę. Jak to autor z naciskiem podkreśla 23), w Czechach aż do po
łowy XIII w. brak wszelkich wzmianek źródłowych o jakimkolwiek 
czynnym oporze chłopów przeciw wyzyskowi feudalnemu. Objaw 
ten musi poważnie zastanowić każdego historyka. Czechy byłyby 
przecież w takim wypadku wyjątkiem wśród wszystkich społe
czeństw współczesnych. Przecież we wszystkich sąsiednich krajach 
(Niemcy, Słowacja, Węgry, Polska, Ruś) mamy przeż cały ten czas 
do czynienia z mniej lub bardziej regularnymi powstaniami chłop
skimi 24). W samej Polsce słyszymy o dwóch wielkich powstaniach 
z r. 1030—1038 i z r. 1220, nie licząc innych form oporu, a przede 
wszystkim ucieczki chłopów z gruntu. Czym tłumaczyć to dziwne 
milczenie źródeł czeskich o chłopskich powstaniach sprzed połowy 
XIII w.? Czy rozmyślnym zatajaniem wiadomości o nich przez przed
stawiciela klas wyzyskujących, piszącego mnicha, podobnie jak to 
było w Polsce25); czy raczej rzeczywistym brakiem powstań chłop
skich w tym czasie w Czechach? A w razie przyjęcia tej ostatnie]

20) Regesten z. Schles. Gesch. I. nr 496. W związku z tym należałoby spro
stować twierdzenie autora, jakoby termin allodium był w Polsce nieznany (str. 
293, pracy autora).

-M) Str. 329, pracy autora.
->2) Str. 255, przyp. 97, pracy autora.
ia) Str. 273/4, pracy autora.
-4) Jest rzeczą charakterystyczną, że wiadomości o powstaniach w Polsce 

zanotowały najpierw źródła obce (r. 1030 ruskie i niemieckie, rok 1220 czeskie) 
a dopiero później polskie (r. 1030 Gall, r. 1220 rocznik Krasińskich).

J5) Str. 273, pracy autora.



ewentualności, czy fakt ten łączyć ze słabym stopniem sfeudalizowa- 
nia społeczeństwa czeskiego, który w taki sposób nie postulował 
jeszcze zbrojnego oporu przeciw klasom wyzyskującym. Czy też od
wrotnie; z tak silnym uciskiem feudalnym, że uniemożliwiał on już 
przed połową XIII w. wszelki zbiorowy, choćby nawet tylko żywio
łowy, zbrojny odruch chłopów czeskich.

Kończąc nasze uwagi nad daną przez Grausa syntezą dziejów 
wsi czeskiej podkreślić raz jeszcze wypadnie jej wielką wartość nie 
tylko dla dziejów społeczeństwa czeskiego, ale w niemniejszym stop
niu dla poznania procesu dziejowego reszty społeczeństw Słowian 
zachodnich. Jako pierwsza marksistowska próba rozwiązania zagad
nienia traktowanego dotychczas tendencyjnie przez literaturę bur- 
żuazyjną praca Grausa zasługuje na szczególnie baczną uwagę uczo
nych polskich. Oby jak najrychlej ukazał się jej tom następny, który 
zawierając niewątpliwie i materiały do dziejów wsi śląskiej, jako, 
że w XIV w. wchodziła ona w skład państwa czeskiego, będzie miała 
szczególne znaczenie dla historyków polskich.

Karol Maleczyński

K a c z m a r c z y k  Z., S c z a n i e c k i  M., Kolonizacja na prawie 
niemieckim w Polsce a rozwój renty feudalnej (Czasopismo 
prawno-historyczne, 1949, III, str. 59—83).
Przed historykami polskimi zajmującymi się epoką feudalną stoi 

dziś szerokie pole do pracy. Cały bowiem szereg problemów z tą 
epoką związanych nie doczekał się dotychczas naukowego i wyczer
pującego rozwiązania. Do tych należy między innymi zagadnienie 
rozwoju renty feudalnej w Polsce.

Omawiany artykuł nie przedstawia wprawdzie typu pracy sz.cze- 
gółowo-analitycznej, jest jednak oryginalną próbą marksistowskiego 
ujęcia tego węzłowego tematu ze szczególnym uwzględnieniem pro
cesu kolonizacji na prawie niemieckim i jej wpływu na kształtowa
nie się zasadniczych form wyzysku klasowego w Polsce feudalnej.

Autorzy pokusili się o odpowiedź na pytanie, o ile sformułowana 
przez Marksa teoria renty przedkapitalistycznej, dzielącej się na 
trzy następujące po sobie formy tj. rentę odrobkową, naturalną i pie
niężną, znajduje potwierdzenie na przykładzie polskim.

Dotychczasowe, na tym odcinku przeprowadzone badania suge
rowały mniemanie, jakoby marksistowska teoria renty feudalnej nie 
miała zastosowania na gruncie polskim. Uważa się bowiem, że 
w związku z kolonizacją na prawie niemieckim renta pieniężna za
częła w XIII w. wypierać dotychczasową rentę naturalną, by w XVI w. 
w związku z rozwojem gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej ustą
pić miejsca dawnej rencie odrobkowej.

Praca Kaczmarczyka i Sczanieckiego przedstawia nowe, ciekawe 
ujęcie zagadnienia rozwoju renty pieniężnej w XII—XV w., oraz 
renty odrobkowej w okresie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. 
Przyjmując za istotę przemian gospodarczych w Polsce XII—XV w. 
„przejście wsi w obrębie wielkich własności feudalnych na system



czynszowy oraz rozwój i powstanie miast na prawie niemieckim14 *) 
autorzy starali się wykazać, że świadczenia pieniężne w okresie ko
lonizacji nie tylko nie odgrywały roli zasadniczej, ale nawet ustępo
wały miejsca rencie naturalnej. Innymi słowy renta pieniężna w okre
sie od XII—XV w. nie była klasyczną formą renty feudalnej w Polsce. 
Pozostała nią nadal renta naturalna. Stanowisko takie oparli na do
tychczasowych wynikach badań naukowych, z których da się stwier
dzić, że świadczenia pieniężne, rozwinięte najsilniej w Polsce we 
wsiach lokowanych na prawie niemieckim nie były tu jedyną formą 
renty feudalnej. Ludność tych wsi ponosiła na rzecz feudałów także 
ciężary w naturze. W dodatku ilość wsi lokowanych na prawie nie
mieckim była stosunkowo niewielka. Przeważały ilościowo wsie na 
prawie polskim, w których zdaniem Kaczmarczyka i Sczanieckiego 
świadczenia pieniężne były mniej rozpowszechnione. Przypuszczenie 
o górowaniu renty naturalnej nad rentą pieniężną w Polsce 
XIII—XV w. powyżsi historycy podparli ponad to uznaniem dzie
sięciny płaconej na rzecz Kościoła za składnik renty feudalnej oraz 
wykazaniem, że uiszczana ona była przeważnie w naturaliach.

Na zjawisko niedorozwoju gospodarki pieniężnej w Polsce i prze
dłużenie praktykowania renty naturalnej mógł zdaniem autorów 
wpłynąć niski stopień rozwoju i mała stosunkowo ilość miast 
w Polsce. Fakt jednak wzrostu ilości miast w Polsce w omawianym 
okresie pociągnął za sobą, jak sądzą Kaczmarczyk i Sczaniecki, roz
wój rynku wewnętrznego, co przy równoczesnym popycie na pro
dukty rolne w krajach zachodniej Europy czyniło produkcję rolną 
coraz bardziej rentowną. Zyskowność produkcji zbożowej zdaniem 
autorów zależna była także od taniej siły roboczej. Uzyskali ją feu- 
dałowie przez zwiększenie świadczeń odrobkowych zależnej od siebie 
ludności chłopskiej.

Wprowadzenie pańszczyzny traktowane dotychczas w nauce jako 
powrót do pierwotnej renty odrobkowej, Kaczmarczyk i Sczaniecki 
przeciwstawiają pańszczyznę dawnej rencie odrobkowej z okresu 
wczesno-feudalnego i traktują ją jako formę wyższą, związaną z no
woczesnym rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej. Z tej racji 
nie widzą zasadniczej sprzeczności między marksistowskim schema
tem rozwoju renty feudalnej a jej ewolucją w Polsce.

Pojawienie się nowych klasycznych form gospodarki czynszowo- 
pieniężnej wiążą autorzy dopiero z akcją oczynszowania chłopów, za
początkowaną w XVII w. i towarzyszącą narastaniu elementów ka
pitalistycznych w życiu gospodarczym kraju.

Omawiany artykuł ma charakter roboczy, nie jest bowiem, 
o czym już była mowa, wynikiem szczegółowych badań, przez swe 
jednak nowe, marksistowskie ujęcie zagadnienia rozwoju renty feu
dalnej w Polsce, zwrócenie wreszcie uwagi na cały szereg proble
mów z powyższymi zagadnieniami związanych zasługuje na baczną 
uwagę. Szczegółowe badania naukowe, do których praca Kaczmar-

*) o. c., str. 64.



czyka i Sczanieckiego tak nęcąco zachęca, winny wykazać, o ile 
proponowane przez nich hipotezy są słuszne.

Dziś jednak można już zauważyć, że nie wszystkie wyłożone 
w artykule przypuszczenia dadzą się zgeneralizować i odnieść do 
całości Polski, w pierwszym zaś rzędzie do terenów Śląska. Wpraw
dzie i tu brak jest odpowiednich, szczegółowych badań nad intere
sującymi nas problemami, pewne jednak materiały źródłowe pozwa
lają na ogólną ocenę rozwoju gospodaczego tych ziem i czynników, 
które go kształtowały.

Tak np. przypuszczenia autorów o wpływie rozwoju rynku we
wnętrznego i stałej obniżki wartości świadczeń pieniężnych na przej
ście do gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej nie znajdują potwier
dzenia w materiale śląskim. I tu bowiem może jak nigdzie w Polsce 
w związku z rozwojem miast obserwujemy od XIV w. stały wzrost 
zapotrzebowania na zboże, jak i dewaluację pieniądza2), a jednak 
nie widzimy tendencji feudałów do zamiany systemu czynszowego 
na rentę odrobkową. Wręcz przeciwnie. Od drugiej połowy w. XIV 
jesteśmy świadkami wzmożonego rozwoju gospodarki czynszowej, 
której szczyt przypada na wiek XV. Ta ewolucja gospodarczych 
stosunków na Śląsku od drugiej połowy wieku XIV po wiek XVI 
przejawia się w pierwszym rzędzie w prawie zupełnym zaniku 
uprawnej ziemi allodialnej na rzecz areału łanów czynszowych. Księ
ga gruntowa księstwa wrocławskiego z poł. XIV w. wylicza ponad 
100 miejscowości, w których znajdowały się folwarki kilku a nawet 
kilkunasto i kilkudziesięcio łanowe3). W 1425 r., jak to wynika 
z-księgi podatkowej tegoż księstwa, było ich zaledwie 14 4). Obser
wujemy więc zjawisko dość paradoksalne. Z jednej strony wielką 
chłonność rynku wewnętrznego w związku z rozwojem miast ślą
skich, wzrost cen zboża5) oraz kurczenie się faktycznych zysków 
feudałów pochodzących z renty pieniężnej, spowodowane dewaluacją 
pieniądza, z drugiej zaś strony rezygnację właścicieli ziemskich z fol
warcznej produkcji zboża i stosowania w większym zakresie robo
cizny. Porzucając gospodarkę folwarczno-zbożową feudałowie odda
wali tym samym inicjatywę w tej dziedzinie produkcji w ręce chło
pów. Fakt ten nie był dziełem przypadku. Podyktowały go lokalne 
warunki ekonomiczne, w pierwszym zaś rzędzie konkurencja na 
rynku wewnętrznym między dostawcami produktów rolnych do miast 
śląskich, chłopami i szlachtą. Konkurencja ta obniżała rentowność

2) A u b i n H., Die Wirtschaf t im Mittelalter. Geschichte Schlesiens. Wro
cław 1938, str. 371 i inne.

3) S t e n z e 1 A. G., Das Landbuch des Furstenthums Breslau. Uebersicht 
der Arbeiten und Veranderungen der schlesischen Geselschaft fur vater- 
landische Kultur im Jahre 1841. Wrocław 1842.

4) Registrum omnium bonorum sive villarum et allodiorum in districti- 
bus Wratislaviensi, Nouoforensi et Awrassensi super pecuniam burnegelt anno 
etc. XXV. Ar chiwum Miejskie we Wrocławiu, syg. C 20.

3) Aubi n ,  c. o., str. 372.



masowej produkcji zbożowej folwarku i czyniła ją coraz bardziej 
mniej opłacalną. Drugim czynnikiem, który wpłynął na Śląsku na 
pełne wykształcenie się systemu czynszowego dopiero w XV w. był, 
jak się zdaje, rozwój przemysłu sukienniczego, postępujący stale 
naprzód już od XIV w .6). Rozwój tej gałęzi przemysłu pociągnął za 
sobą wzrost zapotrzebowania na wełnę. Feudałowie, którzy posiadali 
odpowiednie tereny, łąki i pastwiska7) przerzucili się począwszy 
od drugiej połowy wieku XIV na gospodarkę hodowlaną, zwłaszcza 
na zyskowną hodowlę owiec. Przypuszczenie to znajduje potwierdze
nie w materiale źródłowym 8). Jeśli zaś tak by się rzecz miała, to 
i drugi pogląd autorów, że rozwój systemu czynszowego towarzyszył 
cofaniu się znaczenia gospodarki hodowlanej9) nie znajduje w ma
teriale śląskim potwierdzenia.

W związku z powyższymi uwagami nad rozwojem renty feudal
nej na Śląsku pozostaje również sprawa genezy renty folwarczno- 
pańszczyźnianej. Na jej rozwój wpływały niewątpliwie w pierwszym 
rzędzie zapotrzebowanie na zboże i dewaluacja czynszów pieniężnych, 
ale kto wie, czy nie decydujące znaczenie miały tutaj czynniki ze
wnętrzne. Do tych ostatnich zaliczyć trzeba przede wszystkim fale 
wojen, które w XV w. przesunęły się przez Śląsk i które podkopały 
niewątpliwie coraz korzystniej układającą się sytuację gospodarczą 
chłopstwa. Teraz dopiero feudałowie zdobyli możność uzyskania prze
wagi na rynku wewnętrznym i opłacalności produkcji zbożowej na 
szerszą skalę. Do tego potrzebna była także tania siła robocza, dla
tego też na przełomie XV i XVI w. obserwujemy na Śląsku porzuca
nie przez właścicieli ziemskich systemu czynszowego i wprowadzanie 
renty odrobkowej 10). Czy była to postępowsza forma renty feudal

c) A u b i n, o. c., str. 367; t e nż e ,  Die Anfange der grossen Leinenweberei 
und Handlung, str. 115 nn.

7) D e s s m a n n G., Geschichte der schlesichen Agrarverfassung, Strass- 
burg 1904, str. 36—37.

8) W 1387 r. wśród powinności zagrodników we wsi Czesławice k. Ziębic 
znajduje się mycie i strzyżenie owiec. T s c h o p p e A., S t e n z e 1 G. A., 
Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Stadte und der Ein- 
fuhrung und Verbreitung deut^cher Kolonisten und Rechte in Schlesien und 
Ober Lausitz, Hamburg 1832, nr CXXI. O masowej hodowli owiec przez wielką 
własność na Śląsku w pierwszej połowie XV w. świadczy spis szkód jakie 
wojny husyckie wyrządziły w dobrach klasztoru lubiąskiego. Źródło podkreśla, 
że największej dewastacji uległy stada owiec, (SS. r. Sil., Wrocław 1871, t. VI, 
str. 169—172).

H) o. c., str. 66.
10) Sprawę wpływu wojen husyckich na rozwój gospodarki folwarczno- 

pańs-zczyźnianej poruszyli w swych pracach historycy niemieccy. Mimo, że 
czynnikom zewnętrznym w formowaniu się gospodarki pańszczyźnianej przy
pisali dominujące znaczenie i nie uwzględnili w swych badaniach procesów 
wewnętrznych gospodarczych i społecznych, wiele jednak ich twierdzeń uznać 
można za słuszne. Por. R a c h f a h l  F., Zur Geschichte der Grundherschaft in



nej od dawnej renty odrobkowej, jak utrzymują autorzy recenzo
wanego artykułu, pozostaje nadal sprawą otwartą, wymagającą, jak 
i szereg przez nich poruszonych zagadnień, dalszych szczegółowszych 
badań naukowych.

Wacław Korta
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Władza radziecka wychowała w okresie swego istnienia sporą 

kadrę historyków. Ich naukowy dorobek jest poważną pomocą dla 
postępowych historyków świata, stawiających często pierwsze kroki 
w próbie marksistowskiego ujęcia dziejów.

Również my, historycy polscy, traktujemy prace naszych radziec
kich kolegów jako źródło, z którego czerpać można i należy pełnymi 
garściami. I to nie tylko dlatego, że historycy Kraju Rad potrafili 
dać niemałą liczbę doskonale naukowo ujętych opracowań dziejów 
własnych narodów, ale również dlatego, że dają oni niejednokrotnie 
ocenę dziejów szeregu krajów europejskich, ułatwiając rzucenie 
właściwego spojrzenia na postępowe tradycje tych krajów.

W badaniach nad husytyzmem charakterystyczne dla nauki ra
dzieckiej jest to, że uczeni, czego przykładem jest Smirin, coraz 
częściej zajmują się badaniem wpływów ruchu husyckiego na kraje 
Europy zachodniej, szczególnie na Niemcy. Historiografia radziecka, 
posługując się orężem materializmu historycznego, problemy stawia 
jasno i słusznie. Przy przedstawieniu genezy husytyzmu czeskiego, 
omawiając stosunki społeczno-gospodarcze ówczesnych Czech, uczeni 
radzieccy nie zapominają o kwestii narodowościowej, która tak za
ważyła na wypadkach z XV wieku. Jest to tym bardziej godne pod-

Schlesien, (Zeitschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. Germ. Abtl., t. XVI, 1895) 
str. 133; B o e n i s c h  P., Die geschichtliche Entwicklung der landlichen Ver- 
haltnisse im Mittelychlesien, Merseburg 1894, str. 13, D e s s m a n n, o. c., 
str. 47—51.



kreślenia, że najnowsza historiografia czeska (prace J. Macka) kwestii 
narodowościowej z tych czasów niejednokrotnie nie docenia.

W sprawozdaniu niniejszym pragnę omówić prace z ostatnich 
trzech lat zamieszczone w periodykach radzieckich, poświęcone hu- 
sytyzmowi.

Artykuł Sazonowej — to zasadniczo tezy kandydackiej dysser- 
tacji, której obrona odbyła się w końcu czerwca 1951 roku. Autorka 
na wstępie omawia czeską i rosyjską literaturę poświęconą Husowi. 
Znajdujemy tam charakterystykę publikacji z wieku XIX i XX, 
w odróżnieniu od prac współczesnych o ujęciu marksistowskim.

Następnie Sazonowa omawia podłoże społeczno-ekonomiczne, 
z którego wyrosła ideologia Husa. Omawia ówczesną wieś czeską, 
a także i miasto. Z kolei przechodzi autorka do przedstawienia sytua
cji w Czechach przed wojnami husyckimi. Stwierdza, że do wybuchu 
powstania doprowadziło zaostrzenie się przeciwieństw społecznych 
i narodowych. W początkach powstanie to przejawiło się w formie 
opozycji mieszczańskiej. Autorka uważa, że bezpośrednim przygoto
waniem do powstania husyckiego były XIV-wieczne ruchy miejskie.

Sazonowa wielką rolę przypisuje stosunkom narodowościowym. 
Podaję, że żądania narodowościowe miast były jednym z ważniej
szych żądań czeskiej opozycji. Dla uformowania się Czechów w naród 
konieczne było uzyskanie swobody rozwoju dla narodowego języka. 
Żądanie kazań w języku czeskim było pierwszym hasłem budzącego 
się, społeczno-narodowego ruchu. Wyrazem zapotrzebowania na 
swego rodzaju trybunę społeczną, z której język czeski byłby do
stępny szerokim masom, było wystawienie w roku 1391 Betlejem
skiej Kaplicy.

Z kolei Sazonowa przechodzi do omówienia sylwetki Jana Husa. 
Twierdzi, że nastrojone opozycyjnie elementy Pragi znalazły w nim 
stronnika i propagatora swych idei. Autorka uważa, że przyczyna 
popularności Husa leży w ścisłym związku jego z mieszkańcami Pragi 
i w podtrzymywaniu ich haseł. Wybranie go w 1402 roku na kazno
dzieję Kaplicy Betlejemskiej, czyniło Husa jeszcze bliższym masom 
i stawiało oficjalnie na czele zaczynającego się ruchu. Zdaniem Saza- 
nowej, Hus posiada również wielkie zasługi w zwycięskiej walce 
o narodowe prawa uniwersytetu praskiego, stojącego wówczas na 
czele ruchu narodowego w Czechach. Nowym zwycięstwem Czechów, 
do którego w głównej mierze przyczynił się Hus, było uzyskanie 
wpływów w magistracie praskim, gdzie 16 miejsc oddano Czechom, 
Niemcom zostawiając jedynie 2 (przedtem sytuacja była odwrotna)'.

W miarę wzrostu ruchu narodowościowego w Pradze, Hus dążył 
coraz bardziej do unarodowienia kościoła czeskiego. Protestował 
przeciw fiskalizmowi kurii rzymskiej. Broniąc praw Czechów, Hus 
żądał utworzenia niezależnego, narodowego państwa, o silnej władzy 
królewskiej, dbającej o interesy rządzonego społeczeństwa.

Na powstanie mas ludowych z 1412 roku duchowieństwo kato
lickie odpowiedziało represjami, które w dużej mierze skierowane 
były przeciw Husowi. Musiał się on ukrywać. Powstałe w tym czasie



pisma Husa odznaczają się specjalną szczerością i jasnością poglą
dów. Autorka stwierdza, że dużo zawdzięcza Husowi literatura 
czeska. Występował on przeciw zaśmiecaniu języka czeskiego wyra
żeniami niemieckimi. Wprowadzając szereg narodowych przysłowi 
i powiedzonek, Hus znacznie wzbogacił literacki język czeski. Był 
on również twórcą nowej gramatyki.

Będąc wyrazicielem interesów mieszczaństwa występującego 
przeciw feudalizmowi, którego najbardziej uprzywilejowaną warstwą 
było duchowieństwo, Hus ostro gromił kler za nadużywanie bogactw, 
głosił powrót do apostolskiego ubóstwa. Hus poddał krytyce te dog
maty kościoła, które sankcjonowały nieograniczoną, polityczną wła
dzę duchowieństwa nad społeczeństwem. Poddał również krytyce nie
omylność papieży, a tym samym obowiązek bezwzględnego im po
słuszeństwa. W kazaniach swoich przedstawiał on duchowieństwo 
jako największych wyzyskiwaczy mas ludowych; wykazał ich pychę, 
chciwość, żądał zniesienia opłat za posługi religijne, występował prze
ciw sprzedaży odpustów, urzędów kościelnych, przeciw dziesięcinom.

Autorka podkreśla tylko częściowy radykalizm Husa. Pisze, że 
Hus głosząc potrzebę sekularyzacji dóbr kościelnych nie myślał jed
nak o oddaniu tych dóbr masom ludowym. Główną siłą, która winna 
była zlikwidować dobra duchownych i wziąć je pod swoją opiekę, 
byli wg. Husa świeccy panowie i król. Orientacja na świeckich feu- 
dałów była wyrazem niedojrzałości mieszczaństwa czeskiego, które 
dążyło do sojuszu ze szlachtą, przyciągając ją do swego obozu per
spektywą sekularyzacji dóbr kościelnych. Kompromis, na jaki szli 
mieszczanie wobec feudałów, wyrażał się w twierdzeniu Husa, że 
przyszłe państwo ma być oparte o świecki ustrój feudalny. Ustrój 
ten widział Hus jednak bardziej zdemokratyzowany. Wysuwał on inne 
prawa, regulujące stosunki między chłopem, a panem feudalnym. 
Twierdził, że chłop winien panu być posłuszny tylko w dobrym, nie 
powinien wypełniać rozkazów niesprawiedliwych. To zmniejszało 
samowolę feudała nad chłopem i dawało możność chłopom obrony 
swoich praw.

Demokratyczne tendencje Husa wg Sazonowej, przejawiły się 
w bezpośredniej krytyce feudalnego ustroju. Wyrzucał Hus panom 
uciskanie ludności podatkami i poborami, protestował przeciw prawu 
„martwej ręki“, poddawał ostrej krytyce feudalny sąd, gromiąc jego 
samowolę, biurokrację i łapownictwo. Hus nie chciał jednak zlikwi
dowania całego feudalnego ustroju i to właśnie decyduje o charak
terze głoszonej przez niego rewolucji.

Jednak nie można zapominać o tym, że hasła głoszone przez 
Husa odbijały się szerokim echem w narodzie i wywoływały silniej- 

. szy oddźwięk, niż może nawet życzył sobie tego ich twórca. Wszystko, 
co w nauce Husa wychodziło poza ramy opozycji miejskiej, było prze
chwycone przez ideologię taborytów.

Działalność Husa, jako demaskatora ustroju feudalnego stała się 
pożywką, na powierzchni której wyrosła w kilka lat później rewo
lucja czeska XV wieku.



Sazonowa kończy swoje tezy słuszną oceną ideologii głoszonej 
przez Husa, oceną, która wymownie świadczy o postępowym charak
terze tej ideologii, twierdząc, że idee głoszone przez betlejemskiego 
kaznodzieję miały poważny wpływ na niemiecką reformację.

Nowym w ujęciu Sazonowej — to wszechstronne spojrzenie na 
Husa i jego działalność, to pokazanie nam XV-wiecznego ideologa 
w całym blasku jego społecznego radykalizmu, a jednocześnie ujaw
nienie elementów oportunizmu w ideach przezeń głoszonych.

I. A. Ozolin w swym pierwszym artykule omawia manifesty hu- 
syckie wydane w latach 1420—31. Na ich podstawie stara się wyka
zać rewolucyjność obozu taborytów i ugodowość utrakwistów. Ma
nifesty, o których mowa, dzieli Ozolin na dwie grupy: I-szą, powstałe 
w latach 1420—21 w warunkach rewolucyjnego wzniesienia, i drugą, 
powstałe w latach 1430—31, kiedy ruch husycki wszedł w fazę kry
zysu, a między taborytami i utrakwistami doszło do nieodwracalnego 
konfliktu.

Utrakwiści (czaszniki) już po wybuchu powstania praskiego sta
rali się nawiązać z Zygmuntem Luksemburskim porozumienie. Do
piero kiedy układy nie dały rezultatów, a Marcin V ogłosił bullę 
wzywającą do krucjaty przeciw Czechom, zgodzili się utrakwiści na 
ogłoszenie pierwszego manifestu, wydanego wspólnie z taborytami. 
Ukazał się on w początkach kwietnia 1420 roku, a skierowany był 
przeciw kościołowi i niemieckim feudałom. Wzywał cały naród cze
ski do powstania w obronie swojej ojczyzny.

20 kwietnia tegoż roku utrakwiści wspólnie z panami czeskimi 
wydali inny manifest. Występowali w nim przeciw Zygmuntowi, wy
kazywali w nim winy Zygmunta wobec Czech i odmawiali mu praw 
do korony czeskej. W końcu manifestu zamieszczone były cztery 
artykuły praskie. Podane były krótko, bez powoływania się na ewan
gelię. Mimo wszystko, manifest posiadał umiarkowany charakter, 
a twórcy jego liczyli na możliwość powtórnego porozumienia się 
z Zygmuntem. Podstawą do owego porozumienia miał być manifest. 
Ale i to nie dało rezultatów. Zygmunt na ustępstwa nie poszedł, 
a odwrotnie — oddziały jego wkroczyły do Czech. Pradze groziło 
niebezpieczeństwo. Tymczasem rosły szeregi taborytów, rosło ich zna
czenie. Utrakwiści, wobec zbliżającej się krucjaty, zmuszeni byli po
rozumieć się z taborytami. 1 czerwca 1420 roku wydali oni odezwę 
do wojsk krucjaty. Wyłożone w niej były cele i zadania husytów 
zawarte w czterech artykułach. Tym razem artykuły, szczególnie 
trzeci, mówiący o ubóstwie duchowieństwa i czwarty, o grzechach 
śmiertelnych ludzi świeckich i kleru, były podbudowane szerokimi 
cytatami z ewangelii. Odezwę tę, w przeciwieństwie do kwietniowej 
(z 20 kwietnia) cechuje konkretność i radykalizm. Tu po raz pierwszy 
zupełnie wyraźnie podkreślony jest socjalny charakter wojen husyc- 
kich. Ozolin twierdzi, że radykalizm odezwy należy tłumaczyć po
ważnym wpływem, jaki mieli taboryci na powstanie jej i cały bieg 
ówczesnych wypadków.

Taboryci, po porozumieniu się z utrakwistami i wejściu do Pragi, 
przyjęli cztery artykuły, a 3 lipca 1420 roku uroczyście ogłoszono



je w osobnym manifeście, którego treść miała być wspólną platformą 
działania obu husyckich obozów. Manifest w głównej mierze obli
czony był na wywołanie rozłamu w wojsku Zygmunta otaczającym 
Pragę. Podany był w trzech językach: w czeskim, niemieckim i po 
łacinie.

Ozolin omawia sformułowanie dotyczące czterech artykułów. 
Największej zmianie i radykalizacji uległy znowu dwa ostatnie. 
W trzecim mówiło się wyraźnie o żądaniu sekularyzacji dóbr koś
cielnych i likwidacji świeckiej władzy duchowieństwa. W artykule 
czwartym grzechy śmiertelne świeckich i duchownych były dokład
nie wyszczególnione. U kleru była to symonia, żądanie pieniędzy za 
wykonywanie posług kościelnych i otrzymywanie kościelnych sta
nowisk.

Wpływ taborytów wyraził się jeszcze w dwóch następnych ma
nifestach, wydanych w lipcu 1420 roku. 10 lipca wyszedł manifest 
skierowany do wenecjan, w którym husyci m. in. wyliczali winy 
Zygmunta wobec Czechów. Przypomina to trochę manifest z 20 kwiet
nia, ale w lipcowym o wiele mocniej podkreślone są narodowe prawa 
Czechów.

Po odniesionym dnia 14 lipca zwycięstwie nad wojskami Zyg
munta, oba obozy wydały jeszcze jeden manifest, datowany 20 lipca. 
Mówiąc w nim o swoim sukcesie, husyci umieścili tam ponownie 
cztery artykuły. Dwa ostatnie są sformułowane w sposób bardzo re
wolucyjny.

Autor omawia inne manifesty z lat 1420—21. Przy każdym z nich 
Ujawnia klasową istotę jego powstania. Z kolei przechodząc do mani
festów z okresu 1430—31 Ozolin przedstawia stosunki panujące 
w tym czasie w Czechach. Utrakwiści opanowawszy dobra kościoła 
i niektórych feudałów, a także część majętności państwowych, umoc
niwszy się na majątkach patrycjuszowskich w miastach i traktując 
swe żądania religijne jako w zasadzie zaspokojone — dążyli do pokoju 
i ugody z cesarzem Zygmuntem. Poważną przeszkodą w urzeczy
wistnieniu tych dążeń byli taboryci. Stąd nieukrywana nienawiść 
utrakwistów do radykalnego, husyckiego obozu; stąd kurczowe cze
pianie się projektu Zygmunta, by sprawę husytyzmu postawić na 
bazylejskim soborze. W takich warunkach pisane były manifesty 
utrakwistów z roku 1430. W końcu kwietnia tegoż roku prażanie 
wydali odezwę, ,,do wszystkich wiernych Chrystusa", w którym tłu
maczyli dlaczego prowadzą walkę z Zygmuntem i podkreślali swoją 
gotowość do rokowań, istniejącą od początku wojen husyckich.

Manifest następny wydany w maju tego roku był jeszcze bar
dziej umiarkowany. W istocie obliczony był on na dotarcie do rzą
dzących kręgów państw Europy. Po raz pierwszy wysunięto w nim 
problem dogmatów w kościele katolickim, w zasadzie nie uznawanych 
przez husytów. Tym razem utrakwiści głosili, że wierzą we wszystkie 
dogmaty, że te zgodne są z nauką Chrystusa. W duchu ugody z ce
sarzem i kościołem przedstawiony był w manifeście stosunek utra
kwistów do życia pozagrobowego — w zasadzie uznano istnienie



czyśćca (w przeciwieństwie do taborytów). Cztery artykuły praskie 
były poważnie zmienione. Szczególnie wobec trzeciego i czwartego 
artykułu utrakwiści poszli na ustępstwa. Ugodowe stanowisko ich 
w tym manifeście było specjalnie widoczne. W kilka lat później zado
kumentowali je utrakwiści w czasie rokowań z soborem bazylejskim 
i w bitwie pod Lipanami.

Uważam, że Ozolin bardzo słusznie podzielił manifesty husyckie 
na taboryckie i utrakwistyczne, wykazując umiarkowanie tych ostat
nich. Wydaje mi się jednak, że przy przedstawieniu manifestów pra
skich z lat 30-tych, należałoby choć kilkoma słowami wspomnieć
0 istniejących w tym czasie taboryckich odezwach. Szczególnie chodzi 
mi o manifest wydany przez taborytów po bitwie domażlickiej w li
stopadzie 1431 roku. Skonfrontowanie radykalizmu taborytów z ów
czesną ustępliwością głoszoną przez prażan, przedstawiałoby jeszcze 
jaśniej różnice dzielące oba husyckie odłamy.

Praca M. M. Smirina o wpływach husytyzmu na Niemcy anali
zuje wpływ ruchu husyckiego na Nadrenię. Podstawą pracy jest ko
respondencja m. uczestnikami soboru bazylejskiego, nadreńskimi mia
stami Niemiec, oraz niektórymi książętami. Autor stwierdza we wstę
pie, że chociaż źródła podają bardzo skąpe wiadomości o wrzeniu mas 
ludowych w Niemczech w ostatnich latach wojen husyckich, to 
jednak na podstawie owej korespondencji można zorientować się, 
jak wielkie polityczne znaczenie wrzenie to posiadało i jakim stra
chem napełniało ono ówczesne koła rządzące. Szczególną trwogą 
przejęła feudałów klęska czwartej i piątej krucjaty antyhusyckiej
1 następujące po niej zbrojne wyprawy taborytów na ziemie Bawarii, 
Austrii, Śląska i Węgier. Ideologia husycka przedostawała się nawet 
na najbardziej odległe tereny, wywołując antyfeudalne wystąpienia.

Notariusz bazylejskiego soboru, Piotr Brunetti, w liście do miasta 
Arras donosi o wystąpieniu 4000 chłopów nadreńskich przeciw dwom 
miastom — Wormacji i Spirze. Notariusz przypuszcza, że jeśli sobór 
nie potrafi temu zaradzić, całe chłopstwo Niemiec przejdzie na stronę 
powstańców. Niebezpieczeństwo zagrażające feudalizmowi ze strony 
husytyzmu, podaje Smirin, widziała nie tylko partia soborowa, 
której przedstawicielem był Piotr Brunetti, ale i partia kurialna. 
Mikołaj Kuzański w swoim traktacie „Concordantia Catholica" do
wodzi, że przeciwstawić się ruchom społecznym będzie można wtedy, 
gdy przeprowadzi się polityczną reformę w cesarstwie i połączy 
scentralizowany kościół ze scentralizowaną władzą cesarską w tzw. 
katolickie zjednoczenie.

Mikołaj Kuzański przyznaje, że mowa już nie o oddzielnych wy
stąpieniach ludowych, ale o ruchu zakrojonym na szerszą skalę, za
grażającym całemu politycznemu porządkowi cesarstwa.

O fakcie, że takie były nastroje wśród rządzących kręgów Nie
miec świadczy strach, z jakim przyjęto powstanie chłopów w rejonie 
Wormacji z 1431 roku, o którym wspomina Brunetti. Oficjalnym 
motywem powstania była nienawiść do dającym się chłopom we 
znaki lichwiarzom z Wormacji. Stało się to w niedługim czasie po



zaciągnięciu przez cesarza Zygmunta u lichwiarzy wormackich po
życzki na wojny przeciwko husytom. Kronikarz miasta Wormacji 
twierdzi, że żądania likwidacji długów i wypędzenie z miasta lich
wiarzy, było tylko pretekstem; chłopi, stojąc pod miastem, czekali 
na otwarcie bram, by dostać się do jego wnętrza.

Korespondencja wynikła z tego powodu m. patrycjatem Wor
macji, Spiry, Norymbergi i Strassburga, a także grafem Ludwikiem, 
świadczy o tym, uważa Smirin, że powstaniu temu nadawano szer
sze znaczenie i łączono je z jakimś ogólnym politycznym ruchem, 
zagrażającym podstawom całego istniejącego porządku. Powołując 
się na wypadki czeskie autorzy listów twierdzą, że istnieją inne, 
prawdziwe motywy powstania, o których pisać nie można. Należy, 
zdaniem ich, zwołać zjazd miast niemieckich, wspólnie z miastami 
Szwajcarii, rycerstwem niemieckim i książętami Wirtembergii, na 
którym to zjeździe można by było niebezpieczeństwo wspólnie omó
wić. Trwoga autorów listów jest tym większa, że nie patrząc na anty- 
feudalny charakter ruchu, powstający chłopi mają podstawy, by 
liczyć na poparcie w innych warstwach społeczeństwa, a nawet rycer
stwa. Udział w zjeździe wszystkich miast niemieckich, w tej liczbie 
miast drobnych i rycerstwa, miał izolować chłopstwo i pozostawić je 
samo sobie. Obawa była tym poważniejsza, gdyż jak donosił kroni
karz Wormacji, w szeregach powstańczych byli i mieszczanie. Z ko
respondencji między miastami widać, że specjalną trwogę wywołały 
rozmowy, które prowadzili przywódcy powstania z jakimiś innymi 
elementami opozycji. Po rozmowach tych powstańcy rozpoczęli sze
rokie werbowanie swoich stronników.

Przygotowując na luty do Strasburga zapowiedziany zjazd i pro
sząc nań przedstawicieli bazylejskiego soboru, magistrat Strassburga 
mówi wyraźnie, że zebrani obradować będą nie tylko nad wypadkami 
Wormacji, lecz i nad „innymi dzikimi zdarzeniami, które w tym 
czasie mają miejsce w świętym chrześcijaństwie" (str. 344). Wpraw
dzie nim doszło do strasburskiego zjazdu powstanie wormackie było 
zdławione, tym niemniej zagadnienie ruchów chłopskich i ogólnego 
niezadowolenia mas ludowych było na nim rozpatrywane. W sierpniu 
1432 kilku książąt, możniejszych rycerzy i miast zawarło porozumie
nie w sprawie środków „dla podtrzymania pokoju" (str. 346). Po
rozumienie to świadczy również o istnieniu ogólnego wrzenia spo
łecznego w Niemczech, którego wycinkiem tylko było powstanie 
w Wormacji.

Artykuł Smirina „Rewolucjonnyje otkliki" rzuca nowe światło 
na dotychczasową interpretację wypadków wormackich. Oddzielnym 
wystąpieniom chłopskim z XV wieku w Niemczech nadaje on ramy 
ogólnego ruchu antyfeudalnego, wyzywającego strach wśród feudal
nych kół niemieckich.

Smirin, znawca stosunków niemieckich z okresu wzniesienia 
rewolucyjnego XV i XVI wieku, dał jeszcze jeden przyczynek, do
tyczący tego Wycinka dziejów. W osobnym artykule przeprowadził 
analizę politycznego pamfletu, jaki ukazał się w końcu 30-tych lat 
XV wieku na terenie Niemiec.



Anonimowy autor pamfletu zatytułowanego „Reformacja cesa
rza Zygmunta1' ostro krytykuje istniejący porządek i daje receptę 
na zmiany społeczno-ekonomiczne w państwie.

Polemizując z burżuazyfjną literaturą niemiecką Smirin jest 
zdania, że „Reformacja11 nie może być rozpatrywana jako produkt 
indywidualnej twórczości. Wielkie rozprzestrzenienie się pamfletu, 
osiągającego do roku 1525 dziewięć drukowanych wydań świadczy 
o tym, że pamflet ten w dużej mierze odpowiadał nastrojom rady
kalnych kręgów Niemiec, kręgów dążących do poważnych zmian 
w państwie.

Autor pamfletu pojęciu „reformacja11 przydaje jak najszersze 
znaczenie. Pod słowem tym rozumie zmianę politycznego i społecz
nego porządku, gruntowne przemiany w położeniu wszystkich warstw 
społecznych.

We wstępie do pamfletu mowa jest o konieczności zreformowa
nia stosunków świeckich i duchowieństwa, podane są przyczyny zła 
w istnieniu tych stosunków. Podana jest również ogólna podstawa 
przyszłej „reformacji11, do której przeprowadzenia zdaniem autora 
pamfletu, powołane są niższe warstwy społeczeństwa „mali11 i „młod
si11, a przede wszystkim miasta. Spora część pamfletu poświęcona jest 
omówieniu konkretnych sposobów przeprowadzenia „reformacji11. 
W pierwszych 5 rozdziałach, obejmujących 27 punktów, autor pam
fletu podaje sposoby zreformowanie stosunków wśród duchowień
stwa. Mówi o papiestwie, biskupach, o kościele i jego dochodach, 
o zakonach i klasztorach. Obszerny, 6-ty rozdział pamfletu obejmu
jący 2 punkty, poświęcony jest sprawom świeckim w cesarstwie. 
Autor omawia tu szczegółowo położenie cesarstwa i rolę, jaką od
grywają w nim miasta, książęta i rycerstwo. Zajmuje się wewnętrz
nym porządkiem miast i wsi. Mówi o cechach, o porządku w wykony
waniu rzemiosł i robót wiejskich, o bowiązkach wobec feudała, 
o handlu, ochronie dróg, o podatkach, systemie monetarnym itd. Koń
cowe strony pamfletu zawierają wskazówki mające znaczenie dla 
wyjaśnienia osobowości jego autora, a także okoliczności, w jakich 
powstał.

Smirin przeprowadza bardzo dokładną, marksistowską analizę 
poszczególnych rozdziałów pamfletu. Autor „Reformacji11 uznaje trzy 
siły społeczne, które zdaniem jego należy brać pod uwagę przy prze
prowadzeniu zmian w cesarstwie. Siła pierwsza — to miasta, będące 
inicjatorem zmian i stróżem nowego porządku, druga — rycerstwo, 
które trzeba zmusić do służby nowemu państwu, trzecia — to masy 
ludowe. Polemizując z poglądami burżuazyjnych historyków nie
mieckich. Smirin nie godzi się na koncepcję Henryka Wernera 
(napisał szereg artykułów o charakterze źródłowym, wydanych 
w Deutsche Geschichtsblatter, t. 4 str. 1 nn. 43, t. 7, str. 233, oraz 
wstęp do wydanego przez siebie pamfletu „Die Reformation des Kai- 
sers Sigmund, Berlin 1908), który traktuje „Reformację11 tylko jako 
pamflet oficjalnych kręgów niemieckich miast, dążących do rozsze
rzenia swoich prac za cenę uszczuplenia przywilejów kościoła i feu- 
dałów świeckich. Smirin uważa, że tak traktując sprawę, Werner 
nie dostrzega radykalizmu, tkwiącego w politycznym programie



autora „Reformacji", nie widzi orientacji tegoż na rewolucyjne kręgi 
narodowych dołów.

Ale jednocześnie Smirin nie godzi się na koncepcję stronników 
Bem’a (wydawca pamfletu w roku 1876, historyk niemiecki o poglą
dach zbliżonych do idei protestantyzmu), który w pamflecie wńdzi 
jedynie ideologię rewolucyjnych dołów, wyrażoną przez husyckiego 
kaznodzieję, występującego jako prorok wojny chłopskiej.

Smirin uważa, że pamiiet nosi charakter mieszczański. Zna
czenie jego polega nie na tym, że wyrażona jest w nim myśl husyty, 
przepowiadającego ideologię i walkę następnego stulecia. „Refor
macja cesarza Zygmunta" miała w ówczesnych czasach wielkie zna
czenie ze względu na swą aktualność. Była ona odbiciem istniejących 
tendencji w radykalnych kręgach mieszczaństwa, dążących do zjed
noczenia cesarstwa, a zwracającego się do mas ludowych w celu 
realizacji tego programu. Nastrój radykalnych elementów niemiec
kich, którego wyrazem był pamflet — to wpływ wojen husyckich, 
będących podstawową siłą ogólnonarodowego, wyzwoleńczego ruchu 
przeciw feudalnym wyzyskiwaczom. Klasy rządzące w Niemczech, 
twierdzi Smirin, które w latach 30-tych XV wieku przyglądały się 
stosunkom, uważały, że i w Niemczech zbliża się moment, kiedy 
antyfeudalna walka mas ludowych może stać się ogólno-narodową 
bazą politycznego ruchu przeciw istniejącemu porządkowi. Najlep
szym świadectwem, że podstawy do takich obaw istniały, jest samo 
ukazanie się i rozprzestrzenienie „Reformacji".

Wreszcie A. I. Ozolin w osobnej rozprawie zajmuje się wpływem 
ideologii husyckiej na Flandrię, a szczególnie na miasto Tournai. 
Flandria, należąca do najbardziej rozwiniętych ekonomicznie krajów 
Europy, już w połowie XIII wieku prowadziła ożywiony handel 
z Czechami. Zdaniem autora, wypadki czeskie XV wieku spotkały się 
z zainteresowaniem mieszkańców Flandrii. W kronikach flandryj- 
skich niejednokrotnie spotykamy wiadomości o powstaniu husyckim. 
Szeroko również był komentowany przez flandryjskich przeciwników 
kościoła wyrok wydany na Husa w 1415 roku w Konstancji. W Tour
nai przez początek XV wieku działała inkwizycja. Ozolin przytacza 
przykłady postępowej działalności Flandryjeżyków.

W roku 1418 doniesiono z Konstancji o „heretyckich" wypowie
dziach magistra nauk wyzwolonych biskupa utrechckiego — Jana 
Alcmaara. Krytykował on postawę kleru i bronił Husa. Aresztowany 
przez inkwizycję, pod jej naciskiem, Alcmaar nauki swoje odwołał.

Bardziej energicznie i konsekwentnie działał w latach 1412—14 
Mikołaj Serriere doktor teologii, zakonnik jednego z klasztorów 
w Tournai. Poglądy swoje wyłożył on w 28 punktach i ogłosił je 
w języku ojczystym. Odłączony na 10 lat od kościoła katolickiego, 
Serriere nie poddał się, a działał dalej. W 1416 roku został schwy
tany przez inkwizycję. W aktach jej mówi się o związku tez Serrie- 
rc’a z teoriami waldensów i begardów. Serriere dostał się do biskup
stwa lozańskiego w Szwajcarii, ale i tam jeszcze w 1423 ścigany 
był listami papieża Marcina V.

Kroniki Tournai wspominają o ostrej politycznej i socjalnej wal
ce, toczonej od lat na terenie miasta. W 1422 roku miał miejsce nowy



bunt rzemieślników. W tych też latach działał w Tournai jeszcze 
jeden zwolennik nowin politycznych i społecznych. Był nim pisarz 
tego miasta Jules Mercau. W 1423 Mercau wydał manifest napisany 
w duchu husyckim. Autor jego opowiada, że w 1420 roku został 
zwerbowany do krucjaty przeciw Czechom i z wojskami Zygmunta 
Luksemburskiego doszedł do Pragi. W niewiadomy sposób dostał się 
nawet do samego miasta. Mercau w manifeście swoim jako główną 
przyczynę wojen husyckich podaje stosunki kościelne. Porównuje 
je ze stosunkami kościelnymi w Tournai. Pyta ludność, jak długo 
będzie ona znosiła wyzysk kleru. W interpretowaniu czterech arty
kułów praskich Mercau stoi na pozycjach taborytów. Szczególnie 
dotyczy to artykułu trzeciego o ubóstwie księży i czwartego o grze
chach głównych. Mercau nie tylko krytykował kościół, był on zwolen
nikiem aktywnej działalności do powstania włącznie. Musiał mieć 
swoich pomocników, bo w marcu 1423 inkwizycja odkryła 80 odpi
sów tego manifestu, znajdujących się w różnych częściach miasta. 
Sam Mercau złapany był w lipcu 1423 i spalony na stosie. Ale to 
nie ugasiło pożaru walki społecznej w Tournai. Ozolin podaje, że jesz
cze w lutym 1430 roku spotykamy się z działalnością inkwizycji 
w tym mieście.

Tyle z prac historyków radzieckich. Szczególnie chciałabym 
zwrócić uwagę czytelnika na trzy ostatnie artykuły, omawiające 
wpływy husyckie na kraje Europy zachodniej. Prace te w czasach 
dzisiejszych posiadają specjalną wymowę. Prawdą jest, że history
kowi, bardziej niż komukolwiek nie wolno upraszczać zagadnienia 
i przeprowadzać mechanicznie analogii między walką klasową z kresu 
ieudalizmu, a zmaganiem się sił postępu z siłami reakcji w czasach 
dzisiejszych. Tym niemniej właśnie teraz, kiedy burżuazyjna historio
grafia coraz bardziej staje się uległym sługą imperializmu i zgodnie 
z jego interesami preparuje hasła nieuchronności wojen i trwałości 
kapitalizmu, szczególnie teraz potrzebne i cenne jest wykazanie, że 
jeszcze w okresie feudalizmu wspólne hasła łączyły postępowe ele
menty nie tylko słowiańszczyzny, ale i krajów Europy zachodniej. 
Przytoczone prace są jasnym dowodem na to, że hasła internacjona
lizmu, choć w swojej uproszczonej ówcześnie postaci, mogły być 
głoszone i realizowane już przed pięciu wiekami. Specjalnie teraz, 
w momencie wytężonej walki o pokój na świecie, jakże warto przy
pomnieć sobie słowa taborytów: ,,Wzywamy książąt, panów i wszyst
kie miasta cesarskie, abyście to sobie jeden drugiemu napisali i po
wiadomili się nawzajem, że możemy się z wami zejść na wspólnych 
rokowaniach, które dla nas i dla was będą przystojne... My niechęt
nie takie rzeczy czynimy (tj. zabijamy) i to tylko wtedy, gdy przy
chodzą do nas z zamiarem zniszczenia nas. Wtedy my bronimy się 
i ktokolwiek się na to poważy, szkodę odnosi. Ale pragniemy chętnie, 
aby między nami i wami ustały owe rozboje i zabójstwa" *).

Anna Lipska
') Monumenta conciliorum generalium saeculi XV, I, Wiedeń 1835. Por. 

Ruch husycki w Polsce, opr. H e c k  R. i M a l e c z y ń s k a  E., str. 151—T.



K a v k a  Fr., Husitska revolucni tradice, Praha 1953, str. 357.
Problem dziejów tradycji husyckiej i jej ujmowania przez histo

riografię czeską różnych wieków i okresów podjęty przez Kavkę, po
zwala ze szczególną ostrością zdemaskować klasowe oblicze tej hi
storiografii. „Powiedz mi, co sądzisz o husytyzmie, a powiem ci, kto 
jesteś''. Te słowa Zdenka Niejedlego charakteryzują najlepiej zna
czenie tradycji husyckiej w życiu narodu czeskiego. Zagadnienie 
husyckie jest również jednym ze szczególnie tendencyjnie traktowa
nych przez polską historiografię burżuazyjną. Już dla tego samego 
książka Kavki budzi żywe zainteresowanie również badacza polskie
go, który wiele może się z niej nauczyć. Ale szczególne zainteresowa
nie przedstawia dla badacza dziejów Śląska. Nie chodzi tu tylko
0 to, że specjalnie w okresie wojen husyckich kontakty Śląska 
z Czechami były szczególnie żywe. Okres ten w dziejach Śląska jest 
okresem, w którym jak w soczewce ogniskuje się szereg problemów 
metodologicznie węzłowych dla całej przestrzeni dziejów Śląska. 
Mam tu na myśli zwłaszcza wzajemny stosunek walki klasowej
1 walki narodowo-wyzwoleńczej, a w ramach tego stosunku postawę 
tak klas panujących, jak i mas ludowych, zarówno polskich, jak i nie
mieckich.

Pierwszym okresem, w którym możemy śledzić rolę tradycji hu
syckiej są lata 1437—1525, lata ponownego utwierdzania się feudaliz- 
mu w Czechach. W ustach ludu, w czynnych wystąpieniach chłop
skich czy w powstaniach biedoty miejskiej, jak wielkie powstanie 
praskie z roku 1483, żyje pamięć Husa, Żyżki i „bożych bojowników" 
— wojsk taboryckich. Żyje w pieśni, czy w ludowej, prostej po
wieści.

Trzeba podkreślić, że i pierwsze gminy braci czeskich nawiązują 
nie tyle do ideologii Chelczyckiego — ideologii zaniechania walki 
czynnej, co do ideologii taboryckiej.

Obok tego żyje i tradycja husycka kultywowana przez klasy pa
nujące. Utrakwistyczny obrządek kościelny, ów obrządek, który nie 
miał nigdy odwagi zerwać całkowicie z główną ostoją feudalizmu — 
kościołem rzymskim, widzi przecież w tradycji husyckiej obronę 
przed nowym konkurentem — feudałem niemieckim. Wprowadza 
więc Husa, a także pomijanego przez tradycję ludową Hieronima 
z Pragi, na ołtarze (święto Husa było zniesione dopiero w początkach 
XVI wieku), równocześnie starając się jednak stępić znaczenie spo
łeczne tej tradycji, oderwać ją od tradycji wojen husyckich. Jeśli 
obóz utrakwisty czny nawiązuje do tradycji Żyżki, to przeciwstawia 
go tabo rytom, wyolbrzymiając różnice Wielkiego i Małego Taboru. 
Tak ludowa, jak i kalikstyńska tradycja była — choć nie w równym 
stopniu — groźna dla kościoła i niemieckich klas panujących. Rychło 
też nastąpiła kontrofensywa przeciwko niej, a głównym jej przeja
wem była napisana w roku 1458 przez Eneasza Sylwiusza „Historia 
Bohemiae". Pióra głośnego humanisty, a późniejszego papieża pełna 
fałszerstw ogłaszała światu husytyzm — cały i bez reszty za „jad 
i zarazę", ironizując na temat zwycięstw husyckich jako przysypa
nych popiołem klęski. Pióro Eneasza ogłaszało bohaterów walk hu-



syckich nie tylko ludźmi bezecnymi, ale bezbronnymi szaleńcami, 
Żyżkę zaś „ślepym wodzem ślepego ludu“.

„Historia Bohemiae“ stała się kamieniem węgielnym walki z tra
dycją husycką, kamieniem węgielnym fałszowania prawdy o husy- 
tyzmie w krajach ościennych. Ale nie tylko w krajach ościennych. 
Przełożona w roku 1487 na język czeski stała się orężem walki ideo
logicznej w obrębie samych Czech, walki przede wszystkim z reszt
kami sympatii do ruchu husyckiego w umysłach klas panujących, 
jak świadczy choćby oparta na Eneaszu Sylwiuszu, kronika Bartosza 
Pisarza (1470—1535). Równocześnie Kalikstynin Bogusław Bilejow- 
ski (1489—1555) pisze swoją kronikę czeską — zresztą pełną anty- 
niemieckiego nacjonalizmu — redukując husytyzm do walki o utra- 
kwizm, do odrębności obrządku.

Mimo to na przełomie XV i XVI wieku mieszczański odłam 
humanizmu czeskiego propagował dalej rzeczywistą tradycję husyc
ką; przykładem tu może być protest mieszczanina czeskiego Wacława 
Piseckiego (1483—1511) przeciw Historii Czech Eneasza Sylwiusza, 
czy pisma Kornela z Wszehrad (1450—1520) zestawiające tradycje 
husyckie z patriotyzmem antycznym i gloryfikujące kobiety husyc- 
kie. Warto również podnieść, że w r. 1455 z gorącą obroną Zyżki wy
stąpił Hutten. Po przejściu Czech pod panowanie habsburskie zja
wiają się nawet w obrębie obrządku kalikstyńskiego, dążącego w za
sadzie do utrzymania więzi z katolicyzmem, odruchy opozycyjne. 
W r. 1543, dnia 6 czerwca, administrator obrządku kalikstyńskiego, 
Wacław Mitmanek i kaznodzieja Jan Mystopol organizują demon-, 
stracyjny pochód do kaplicy betlejemskiej, gdzie Mystopol wygłasza 
bojowe kazanie przeciw katolickiej reakcji. Po domach szlacheckich 
poczynają się mnożyć obrazy Husa i Żyżki; wykształca się typ obrazu 
Żyżki jako rycerza. Szlachecko-mieszczańska opozycja przeciwhabs- 
burska zogniskowała się w kronice Marcina Kuthena (fl564) „O za
łożeniu ziemi czeskiej", dedykowanej mieszczaństwu praskiemu.

Ale z drugiej strony, właśnie po przejściu Czech pod panowanie 
habsburskie, walka z tradycją husycką, zwłaszcza z ludowym jej 
nurtem, wzmaga się i to nie bez skutku. Przejawem wysiłku w kie
runku osłabienia tradycji husyckiej jest wydana w roku 1541 kronika 
Wacława Hajeka z Liboćan, dedykowana Ferdynandowi I. Hajek, 
licząc się z nastrojami podejmuje usiłowanie rehabilitacji Husa 
w stosunku do katolicyzmu („był winny czy niewinny — Bóg jeden 
zna"). Hus, w ujęciu Hajeka, nie ma nic wspólnego z istotą ruchu 
husyckiego, Żyżka natomiast w jego ujęciu to przywódca łotrów 
i morderców, jakimi byli taboryci. Stanowisko Hajeka, jest ogromnie 
charakterystyczne dla taktyki klas panujących wobec postawy mas 
ludowych. Jeszcze w latach 1563—1582 — jak świadczy korespon
dencja współczesna — były wielkie trudności z usunięciem święta 
Husa z kalendarzy i obrządków kościelnych. Pewne ustępstwa były 
tedy nieodzowne. Dzieło Hajeka staje się podkładem dla łacińskiej 
Historia Regni Bohemiae Dobrowskiego (1552). Z zależności od Enea
sza Sylwiusza czy Hajeka nie mogą się wyzwolić nawet tak zasłu
żeni koło kultury czeskiej ludzie, jak Daniel Adam z Veleslavina



(1546—1599). „Jednota bratska“ w sojuszu z kalikstynami i lutera- 
nizmem traci zupełnie akcenty społeczne. Równocześnie walkę z ja
kąkolwiek pozytywną oceną samego choćby Husa, rozpoczętą przez 
Eneasza Sylwiusza, prowadzi dalej zakon Jezuitów nasilając agitację 
religijną w języku czeskim; kultowi Husa przeciwstawia się z czasem 
coraz silniej kult katolicki Jana Nepomuceńskiego.

Nie potrzeba dodawać, że cała ta walka ideologiczna toczona 
w Czechach, rzutuje bardzo silnie na związany państwowo z koroną 
czeską Śląsk. Niezależnie zresztą od tego, partie książki Kavki po
święcone XVI wiekowi, mają bardzo duże znaczenie dla zrozumienia 
ideologii poszczególnych reprezentantów piśmiennictwa śląskiego 
doby humanizmu i reformacji, wynikłej z ich postawy klasowej. 
Mimo wysiłków rodzimej reakcji, lud czeski nie dał się jednak zła
mać, „pozostał husyckim“. Rola tradycji husyckiej wzrasta w prze
dedniu powstania czeskiego z r. 1618. Nie małą rolę odgrywają tu 
kazania Hawala Żellanskiego. W r. 1619 pojawia się w druku pieśń 
„Vzhuru, Cechove, vshuru“ nawiązująca do tradycji Żyżki; pojawiają 
się charakterystyczne ulotki, jak „Mandat Jana Ziżki z Kalicka, ge- 
neral-obrsta evangeliku v Cechach vsem pravovernym kfestianum“. 
Klęska pod Białą Górą przynosi oczywiście wzmożoną falę walki 
z tradycją husycką. Wzmaga się akcja jezuicka, celowo i systemar 
tycznie niszczy się pamiątki husyckie. Zatarta wśród germanizują- 
cych się coraz szybciej klas panujących tradycja husycka żyje prze
cież dalej w obrębie mas chłopskich i towarzyszy powstaniom z lat 
1627, 1628, 1635, 1640, a szczególnie silnie z r. 1680.

, W wieku XVIII zaczyna się okres kształtowania się układu ka
pitalistycznego w Czechach. Jest to zarazem okres kształtowania się 
czeskiego narodu burżuazyjnego. Młoda czeska burżuazja skupia 
około siebie masy ludowe, podejmuje walkę o będący w najgłębszym 
upadku język czeski. Jest jasne, że ten stan rzeczy otwiera nowy 
okres w dziejach tradycji husyckiej. Podczas gdy publicystyka wal
cząca przeciw szerzeniu się haseł rewolucji francuskiej (Fr. Vavak 
1770—1816) szermuje porównywaniem jej do rabunkowych wystą
pień husyckich, reprezentanci ideologii burżuazyjnej nawiązują do 
tradycji husyckiej, jako do wartości pozytywnej.

U Józefa Dobrowskiego (1783—1829) zjawia się już husytyzm 
jako ruch narodowy stwarzający epokę w dziejach Czech; przede 
wszystkim ratujący od zagłady język. Burżuazja jednak stępia spo
łeczne ostrze husytyzmu; nie widzi go Dobrowski; a jeżeli z pozycji 
burżuazyjnych walczy z feudalną reakcją katolicką i legendą nepo- 
mucjańską, to są i tacy publicyści burżuazyjni jak Fr. Marcin Pelzel 
(1734—1811), schodący zresztą w dalszym swym rozwoju na pozycje 
reakcyjne, którzy podobnie jak czynił to w swoim czasie pewien 
odłam szlachty czeskiej, usiłują przedstawić Husa jako dobrego, nie
słusznie osądzanego, katolika.

Jeśli w dobie walk napoleońskich zelżała nieco cenzura, a tra
dycję walki husytyzmu z Zygmuntem Luksemburskim usiłowano 
nawet po stronie habsburskiej wykorzystywać dla agitacji przeciw-



napoleońskiej, zawisła niebawem nad Czechami reakcja metterni- 
chowska. Charakterystyczne dla niej to poglądy Józefa Jungmana 
(1773—1847) widzącego w husytyzmie jedynie zacietrzewienie sporów 
dogmatycznych i przeciwstawiającego „ciemną noc“ upadku kultu
ralnego doby husyckiej, świetnym czasom Karola IV.

Wbrew Metternichowskiej reakcji myśl Dobrowskiego o hu
sytyzmie jako o wielkim narodowym ruchu podejmuje Paweł Józef 
Szafarzyk (1795—1861), a Jan Kolbar (1793—1852) podkreśla aspekt 
ogólnosłowiański ruchu, potępiając niemniej (z pozycji „oświecenio
wych") „nietolerancję religijną husytyzmu, osłabiającą jedność na
rodową". Ponad swoją klasę wzniósł się Wojciech Nejedly (1772— 
1844), przpoiwstawiający bohaterską, nieprzejednaną walkę husytów 
— sprzedajnej burżuazyjnej moralności współczesnej.

Omawiając ocenę ruchu husyckiego w dobie wiosny ludów, 
autor analizuje trzy fazy poglądów na husytyzm w pracach Fr. Pa- 
lackiego (1798—1876). Podczas kiedy w pierwszej, Palacky mocował 
się z naciskiem cenzury, w drugiej dojrzałej wśród napięcia rewolu
cyjnego 1848 r. widział w ruchu husyckim „walkę ducha słowiańskiej 
demokracji" przeciw feudalizmowi. Przypisując husytyzmowi niemal 
ideologię młodej burżuazyji XIX w., Palacky patrzy niemniej na 
drogę rewolucyjną jako na konieczne zło; w dobie reakcji bachow- 
skiej torpedowany zarzutami nacjonalizmu ze strony Hófflera, wy
cofuje się na reakcyjnie idealistyczną pozycję, wyolbrzymiając zna
czenie dążeń religijnych w husytyzmie.

Stawiając mimo wszystko wysoko znaczenie pracy Palackiego 
w kształtowaniu się burżuazyjnego narodu czeskiego, Kavka przeciw
stawia mu jednak rewolucyjny radykalizm Emanuela Arnolda (1801 
—1869). Warta jest podkreślenia również odwaga, z jaką w dobie 
reakcji bachowskiej -sławił husytyzm, jako bój za ludową czeską 
republikę — Karol Havlicek Borawski (1821—1856).

Ruch robotniczy czeski już od początków swojego rozwoju, 
a szczególnie silnie od 1878 r. nawiązywał do rewolucyjnych tradycji 
husytyzmu. Odtąd też poczyna się coraz bardziej jaskrawa falsyfi- 
kacja tradycji husyckiej przez burżuazję czeską. Wydobywa się ak
centy jedności narodowej w dobie wojen husyckich z celem propa
gandy pokoju klasowego wewnątrz narodu, a prace Wacława Tomka 
(1919—1905) starają się obraz Żyżki rewolucjonisty przesłonić obra
zem Żyżki — realnego polityka dążącego do kompromisu. Charak
terystyczne są też zabiegi J. Kalouska o rewizję procesu Husa przez 
Watykan (1870), czy jego późniejsze usiłowania przedstawienia go 
jako prekursora reformy trydenckiej.

Podczas kiedy husycka tradycja rewolucyjna żyje nadal w ma
sach ludowych, klasy panujące po wejściu Czech w okres imperia
lizmu, brną coraz dalej w falsyfikacji historii.

T. G. Masaryk (1850—1937), widzący w kapitalizmie nie zja
wisko historyczne, ale trwały „wieczny pokój", dostrzega w wystą
pieniu Husa jedynie walkę przeciwko nietolerancji religijnej, a w ca
łym ruchu „humanitarne ideały" czeskiej reformacji — pojętej śla-



darni stanowiska Palackiego z późniejszego okresu wyłącznie jako 
ruch religijny. Niesłychanie charakterystyczną dla Masaryka jest 
idealizacja Chelczyckiego, za jego antyrewolucyjne, odwracające się 
od czynnej walki, czysto teoretyczne, bierne stanowisko. „Masaryk 
— pisze Kavka — stał się tym ideologiem, który z tradycji husyc- 
kiej wydobywa akcenty demobilizujące, wiodące do kapitulacji, a na 
koniec do zdrady“.

Równocześnie podnosi coraz częściej głowę reakcja klerykalna. 
Kultowi Husa przeciwstawia się świadomie kult Cyrylo-metodiański. 
Ręka w rękę z usiłowaniami kościelnymi idzie arystokracja czeska. 
Książę Karol Schwarzenberg oświadcza w sejmie czeskim imieniem 
szlachty czeskiej, przy dyskusji nad wnioskiem, aby na kamieniu 
węgielnym wznoszonego w Pradze muzeum, wyryć imię Husa: „je
steśmy potomkami owej czeskiej katolickiej szlachty, która pod Li- 
panami poraziła Taborytów, a pod Białą Górą husyckie bandy czeskie. 
Widzimy w husytach nie sławnych bohaterów, ale bandę łupieżców 
i bandytów, komunistów XV stulecia. My, Schwarzenbergowie, bę
dziemy walczyć przeciw wam, nowohusytom, tak jak panowie z Ro
senbergu walczyli przeciw starym husytom“.

Owemu klerykalno-arystokratycznemu kierunkowi sekundował 
od początku swej działalności Józef Pekar (1870—1937), profesor hi
storii austriackiej na uniwersytecie praskim, podkreślając „niebez
pieczeństwo gloryfikacji tradycji husyckiej dla aktualnej polityki 
czeskiej, która w obliczu nacisku na Czechy ze strony cesarstwa nie
mieckiego, winna była — zdaniem Pekara — dążyć do oparcia się 
o Watykan". Stanowisko Pekara sprzed pierwszej wojny światowej 
schodziło się ze stanowiskiem Wiednia, który zahamował wydanie 
pism Husa.

Walkę przeciw falsyfikacji tradycji husyckiej podjął już wów
czas Zdenek Nejedly. Nie stojąc jeszcze na pozycjach marksistow
skich, w husytyzmie widzi jednak nie ruch religijny, a narodowy 
zryw młodych sił narodu — ludu. Podobno już wówczas walczył 
Nejedly z burżuazyjnym hasłem „nauki czystej", odczuwając żywo 
funkcję społeczną głoszonych przez historyków poglądów.

W stulecie śmierci Husa, w pierwszym roku wojny światowej 
(1915) socjal-demokracja czeska uznała ruch husycki za poprzednika 
komunizmu, stwierdzając równocześnie, że „socjalizm czeski pójdzie 
inną drogą".

W dobie wzniesienia rewolucyjnego lat 1918—1921, tradycja hu- 
sycka była w dalszym ciągu wypaczana dla różnych aktualno-poli- 
tycznych celów. Wachlarz ich był bardzo szeroki. Były to lata, kiedy 
nie sposób już było całkowicie wyprzeć się tradycji Taboru. Tym 
silniej fałszowano jednak istotny sens tej tradycji. Masaryk głosił 
teraz „Tabor jest naszym programem", identyfikując ideologię tabo- 
rycką z „demokracją" burżuazji czeskiej owych lat. Głosił, że „każdy 
Czech jest urodzonym demokratą", sławił „demokratyzm" Jerzego 
z Podiebradu. Adoptowano do aktualnych celów „ogólnoczeskie" 
narodowe hasła, husytyzmu, usiłując w ich imię wszcząć walkę nie



tylko przeciw burżuazji niemieckiej, ale i przeciw niemieckiemu 
ruchowi robotniczemu. Równocześnie oportunistyczna prawica so
cjalistyczna wołała, że „nie chce powtarzać tragedii Lipan“, że nie 
chce zrywu rewolucyjnego w warunkach niedojrzałości rozwoju eko
nomicznego, agitując wyraźnie przeciw młodej republice radzieckiej.

W dobie walki z narastającymi siłami własnego i obcego faszyz
mu, jedynie Komunistyczna Partia Czechosłowacka nawiązywała 
bardzo często do husyckiej rewolucyjnej tradycji. Gorąco odzywał 
się o Husie Juliusz Fucik. Klemens Gotwald w Moskwie, w przemó
wieniu wygłoszonym w sierpniu 1935 r., nawiązał do czasów husyc- 
kich, jako do rewolucyjnego okresu w dziejach Czech. Hasło, że 
„przeciw pańskiemu sprzysiężeniu za nowy Tabor" stało się bojowym 
hasłem ludowego frontu.

Czescy działacze komunistyczni upraszczali niekiedy historyczną 
stronę zagadnienia, zbyt pochopnie identyfikując ideologię taborycką 
z założeniami komunizmu, zapominając, że w ramach ówczesnego 
rozwoju sił produkcyjnych i stosunków produkcyjnych Tabor nie 
wyszedł, bo nie mógł wyjść, poza hasła wspólnoty dóbr konsump
cyjnych, że nie mógł zbudować społeczeństwa bezklasowego. Trady
cja husycka stała się niemniej wielką siłą moralną, mobilizującą 
czeskie masy ludowe do walki o lepsze jutro; co więcej, już wów
czas nawiązywali do niej niemieccy działacze antyfaszystowscy, jak 
Kurt Konrad.

Charakterystyczną jest i walka, jaką w tym okresie prowadziła 
z tradycją husycką reakcja. Socjaldemokrata Hampel rzucał gromy 
na bezkompromisowość Taborytów i Sierotek, która się stała godną 
pożałowania przyczyną Lipan, wysuwając „mądry kompromis spo
łeczny" luteranizm, jako godną naśladowania drogę. Wtórowała mu 
burżuazyjna, reakcyjna nauka czeska z Pekafem na czele.

Głośna praca Pekafa „Żyżka a jeho doba", napisana w latach 
1927—33, zbrojna w cały arsenał źródłowej erudycji, gloryfikowała 
otwarcie porażkę „wywrotowych sił czeskich", ubolewając nad znisz
czeniem rzekomego przedhusyckiego dobrobytu wsi śląskiej, będą
cego w istocie dobrobytem chłopa-bogacza.

Jeżeli Palacky był — używając określenia innego historyka czes
kiego , Macka — przedstawicielem burżuazji bijącej się o władzę, 
Tomek—burżuazji będącej u władzy, to Pekaf był przedstawicielem 
burżuazji w rozkładzie. Ostrość, z jaką ten ostatni zaatakował war
tość postępowych tradycji narodowych czeskich, tkwiących w husy- 
tyzmie, była tak rażąca, że postępowi burżuazyjni historycy czescy: 
Fr. Bartoś, K. Krofta, R. Urbanek usiłowali polemizować z Pekafem, 
wychodząc jednak z pozycji idealistycznych, nie byli jednak w stanie 
mu się przeciwstawić. Walka ideologiczna o wartość tradycji husyc
kiej toczyła się dalej podczas okupacji. Potępienie rewolucyjności 
husytyzmu przez Pekara stało się orężem w ręku obozu narodowej 
zdrady. Czeski lud, jego rewolucyjna partia i jej działacze — mówiąc 
słowami Klemensa Gotwalda — „pozostali husytami".

) Ma c e k  J., Tabor v husickim revolucnim hnute, Praha 1952, str. 18.



Książka Kavki jest książką walczącą, nabrzmiałą najmocniejszą 
nutą ludowego patriotyzmu czeskiego, nabrzmiałą słuszną narodową 
dumą — może niekiedy nawet nie całkiem wolna od resztek nacjo
nalistycznego poglądu, że bezprzykładne w swej sile w owym okresie 
powstanie husyckie uważa za specyficzną cechę narodową dziejów 
czeskich a nie wynik warunków rozwoju narodu czeskiego. Równo
cześnie jednak pisana jest z całą pasją demaskatorską przeciw falsy- 
fikatorom tradycji husyckiej, przeciw tym, którzy już od końca 
niemal wojen husyckich pragnęli stępić potężny oręż tej tradycji 
w swym interesie klasowym, a zarazem w interesie Habsburgów, 
Watykanu czy obcego imperializmu.

Ileż form — zależnie od poszczególnych okresów dziejowych — 
przyjęło wypaczanie i zamazywanie ruchu husyckiego, wobec tego, 
że wielki, przez szereg lat zwycięski zryw mas ludowych do walki 
o społeczne i narodowe wyzwolenie, nie dał się żadnym sposobem 
przemilczeć. Jak wyraźnie występuje zdrada interesów narodowych 
ze strony klas panujących w każdym momencie, kiedy tylko zary
sowuje się „niebezpieczeństwo" upominania się wyzyskiwanych 
o swoje prawa.

Dzieje tradycji husyckiej żyjącej nieprzerwanie w masach lu
dowych nawet w najcięższych chwilach narodu czeskiego, pozwalają 
lepiej rozumieć genealogię dnia dzisiejszego, kiedy sztandar narodo
wy został wszędzie przez burżuazję wdeptany w błoto, a podnoszą 
go masy ludowe, prowadzone przez partie komunistyczne i robot
nicze.

Ale jeżeli się godzi ndzwać książkę Kavki książką walczącą 
o prawa narodu czeskiego do życia, rozwoju, niepodległości; jeśli 
dzięki swemu ostrzu demaskatorskiemu jest niewątplwie czynem po
litycznym — jest równocześnie doniosłym czynem naukowym, bitwą 
w walce o naukową prawdę i doniosłą szkołą korzystania z książek, 
wyrosłych jako nadbudowa określonych interesów klasowych.

Odnosi się to nie tylko do historiografii epoki kapitalistycznej; 
książka daje bardzo wiele dla krytyki źródeł historiografcznych epoki 
feudalnej, i to już poczynając od XV stulecia od kronik i historii 
stosunkowo bliskich wypadkom.

Obfitość materiału, wprowadzona przez Kavkę, rozciągłość chro
nologiczna jego pracy nie pozwala — zwłaszcza historykowi polskie
mu znającemu literaturę i źródła czeskie raczej fragmentarycznie — 
ocenić stopnia wyczerpania materiału. Przypuścić tylko można, że 
książka, podejmująca temat po raz pierwszy, nie mogła go wyczerpać 
— zegzemplifikowała niemniej temat bardzo dobitnie.

Nasuwa się natomiast inny postulat: oto pokazanie, bodaj przy
kładowo roli, jaką rewolucyjna tradycja husycka odgrywała poza 
Czechami. Widoczny teren badania stanowią tu zwłaszcza Niemcy, 
gdzie — jak to coraz silniej uwypuklają prace — aż do końca XV 
wieku płoną stosy husyckie, gdzie do tradycji husyckiej nawiązują 
nie tylko Luter czy Hutten, ale w pierwszym rzędzie „Trzewik 
Związkowy" i Miinzer.



Dziś widzimy zupełnie jasno, że „interesy proletariatu wszyst
kich krajów są ze sobą zgodne". Ale głęboko w epokę feudalną się
gają przykłady zgodności interesów i solidarności mas ludowych 
wszystkich krajów, przykłady wspólnoty ideologii szermierzy po
stępu. I w świadomości tej wspólnoty, w świadomości wkładu włas
nego narodu w postępową myśl międzynarodową ucieleśnia się naj
piękniej słuszna narodowa duma.

Ewa Maleczyńska

S m i r i n  M. M. Oczerki istorii politiczeskoj borby w Giermanii
piered reformacijej, Moskwa 1952, str. 413.
Problem reformacji w Niemczech był już od dawna przedmiotem 

badań historyka radzieckiego Smirina. Po ciekawej pracy „Narod- 
naja reformacja Tomasza Miinzera i krestianskaja wojna", w której 
z wielką wnikliwością i znajomością przedmiotu autor skreślił oblicze 
ideowe lewego skrzydła ruchu reformacyjnego, ukazała się pod koniec 
ub. r., nowa z tej dziedziny praca pt. „Oczerki istorii polityczeskoj 
borby w Germanii piered reformacijej". Jest ona wynikiem dłuż
szych studiów autora nad powyższym zagadnieniem, a jej ukazanie 
się poprzedziły drobne rozprawy takie jak: „Otkliki gusitskich wojen 
w Germanii" i „Reformacja impieratora Sigismunda", zamieszczane 
na łamach radzieckich czasopism historycznych.

Chronologicznie praca ta omawia okres wcześniejszy bo w. XV 
i 1-sze lata w. XVI, tematycznie jednak kreśląc genezę reformacji, 
posiada z pierwszą ścisły związęk. Trudno bowiem zrozumieć epokę 
wojny chłopskiej bez prześledzenia narastających konfliktów klaso
wych na terenie Niemiec w ciągu w. XV. Tam leży klucz wypadków 
okresu uastępnego, jakże ważnego i brzemiennego w następstwa dla 
dalszych losów narodu niemieckiego. Głębokie przemiany gospodar
cze, które dokonały się wówczas w strukturze Niemiec i narastająca 
na ich bazie świadomość klasowa ludu niemieckiego', przygotowały 
grunt wypadkom okresu reformacji. Stąd też płynie duże znaczenie 
zagadnienia poruszanego przez autora, który w pracy swej kreśli 
przed czytelnikami całą złożoność dziejów Niemiec XV i pierwszych 
lat XVI w.

Rozbicie polityczne Niemiec będące jak pisał Engels wynikiem 
niedostatecznego rozwoju przemysłowego, handlowego i rolniczego, 
działając hamująco na całokształt życia kraju, stawiało na porządku 
dnia problem jego zjednoczenia. Jakie siły społeczne zainteresowane 
były w przeprowadzeniu tego wielkiego zadania, interesom jakich 
klas odpowiadała likwidacja dotychczasowego rozbicia? Już we wstę
pie pracy autor wskazuje, że wśród niemieckich feudałów nie zna
lazła się żadna aktywna siła, która by widziała swój interes w usta
nowieniu centralnego aparatu władzy państwowej; przeciwnie klasa 
ta była zainteresowana w utrzymaniu istniejącego porządku w Rzeszy, 
gwarantującego jej całkowitą władzę. Na prawicy społeczeństwa nie
mieckiego znajdowały się więc wsteczne siły, które stawały wpo- 
przek dalszemu rozwojowi kraju. To też jego zjednoczenie mogło
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nastąpić tylko w oparciu o masy ludowe, o chłopstwo niemieckie, 
którego świadomość klasowa wzrosła niepomiernie w wyniku na
rastającego ucisku feudalnego w XV w. Mieszczaństwo zaś zainte
resowane niewątpliwie w jedności kraju nie mogąc oczekiwać reali
zacji swych celów od klasy panującej mogło osiągnąć je tylko kie
rując walką mas chłopskich.

Stawiając jedynie słuszną tezę, że jedność Niemiec mogła być 
osiągnięta tylko w wyniku antyfeudalnej walki mas ludowych, Smir- 
nin rozprawia się w pierwszym rozdziale swej pracy z czołowymi 
przedstawicielami junkiersko-burżuazyjnej historiografii niemieckej 
(Rankę, Lamprecht, Bezold i inni), która zgodnie z interesami własnej 
klasy fałszowała dzieje swego kraju, starając się bądź odwrócić uwagę 
od istotnych zagadnień, bądź też przedstawić je w fałszywym świetle. 
Reakcyjni historycy niemieccy zarówno sprzed 1-szej wojny świato
wej jak i okresu 20-lecia zwracali główną uwagę na działalność 
górnych czynników feudalnych, które ich zdaniem były zdolne do 
przeobrażenia Niemiec. Historycy ci różnili się między sobą w szcze
gółach: i tak dla jednych czynnikiem podstawowym dla osiągnięcia 
zjednoczenia Niemiec była silna władza Habsubrgów (Molitor), dla 
drugich książęta (Kalkoff), dla innych wreszcie Związek szwabski 
(Bocke); w rzeczach istotnych ich wywody sprowadzały się do wspól
nego mianownika; nie dostrzegali roli mas ludowych jako siły de
cydującej w rozwoju dziejowym, nie dostrzegali antyfeudalnej walki 
chłopstwa i plebsu miejskiego.

Następnie Smirin przechodzi do szczegółowego omówienia sy
tuacji na wsi niemieckiej, którą cechowała narastająca od końca 
XIV w. fala „powtórnej pańszczyzny". Fala ta szczególnie silnie 
wzmogła się w Niemczech poł.-zach. gdzie najwcześniej zaczęto na
kładać nowe ciężary feudalne, w przeciwieństwie do Niemiec zachod
nich i północnych, gdzie do wielkiej wojny chłopskiej sytuacja chłopa 
była znośna. W Niemczech płd.-zach. i południowych ulegała ona 
szybkiemu pogorszeniu. Tu wśród górzystych terenów Bawarii, 
Szwabii i Frankonii przy nierozwiniętej gospodarce zbożowej, gdzie 
nie było odpowiednich warunków dla rozwoju folwarków pańskich, 
pogarszanie położenia chłopów dokonywało się nie na drodze rugo
wania ich z ziemi i tworzenia wielkich majątków; ale poprzez nakła
danie nowych licznych ciężarów. Autor przytacza szereg ciekawych 
dokumentów, które mówią o coraz bardziej zwiększającej się zależ
ności chłopa od tamtejszych feudałów. I tak panowie mając w swym 
ręku władzę sądową dążą do zwiększenia ciężarów poddańczych, 
które do wojny chłopskiej charakteryzują się pomieszaniem powin
ności w pieniądzach i w naturze z pańszczyzną. Poza tym na barki 
chłopa niezwykle ciężkim brzemieniem spadały długi wyciskane 
z wysokim lichwiarskim procentem. „Ta lichwiarska i senioralna 
eksploatacja miała — jak pisze autor — tendencję do zagarnięcia 
nie mniej niż 1/3 ogólnego dochodu chłopskiego gospodarstwa, co 
przy dziesięcinie kościelnej i innych powinnościach na rzecz książąt 
oznaczało pochłonięcie wszystkich dochodów oprócz tych, które są ko-



nieczne dla istnienia wytwórcy". Wyciskając maksymalny dochód 
z majątków chłopskich, panowie starali się całkowicie uzależnić je 
od siebie. Chłop, którego ziemia pozostawała pod pełną kontrolą 
feudała, nie mógł nie tylko jej sprzedać ale również zawrzeć jaką
kolwiek umowę zastawną bez zgody swej władzy zwierzchniej.

Na bazie tych z roku na rok wzrastających ciężarów, które nie
miecka historiografia burżuazyjna starała się tendencyjnie przemil
czeć, wzrastał stale w poł.-zachodniej części kraju opór mas chłop
skich. W warunkach niemieckich opór ten, a zwłaszcza antyfeudalne 
wystąpienia chłopstwa rozwijając się w walkę przeciwko władzy 
książęcej, nabierały szybko politycznego znaczenia. Już z początkiem 
XV w. chłopi występując przeciwko feudałom łączą się w związki 
zwrócone faktycznie przeciw władzy terytorialnej książąt. W spe
cjalnie silnej formie ruchy te wystąpiły w górnych Niemczech, gdzie 
bliskość Szwajcarii a zwłaszcza warunki miejscowe wyrażające się 
większą tu niż gdzie indziej wolnością stwarzały podatny grunt dla 
wystąpień zbrojnych.

Doniosłe znaczenie ruchów chłopskich w całokształcie walki kla
sowej w Niemczech uwidoczniło się w latach 30-tych i 40-tych XV 
wieku, kiedy to odgłosy rewolucji husyckiej — których wpływom 
na wypadki wewnętrzne niemieckie autor poświęca trzeci rozdział — 
dotarły nad Ren i pogranicze szwajcarskie wzmagając tam rewolu
cyjny ferment. Wówczas uwidoczniło się, że ruch chłopski podobnie 
jak w Czechach może i tu stać się podstawą walki skierowanej prze
ciw całemu systemowi feudalnemu. Licznie cytowane przez autora 
dokumenty, jak korespondencja miast poł.-niemieckich, wypowiedzi 
przedstawicieli duchowieństwa obradującego wówczas na soborze 
bazylejskim świadczą, że wśród oficjalnych czynników ówczesnego 
społeczeństwa zdawano sobie wyraźnie sprawę z niebezpieczeństwa 
jakie może zagrozić istniejącemu porządkowi w Rzeszy szeroka anty- 
feudalna opozycja chłopstwa, plebsu i ubogiego rycerstwa. Szcze
gólnie silnie wstrząsnęło książętami, duchowieństwem i bogatym 
mieszczaństwem — powstanie wormackie z r. 1431, które przez swój 
szeroki rozmach i wpływ na inne warstwy świadczyło w pewnej mie
rze o tym, że chłopi mogą wyjść ze stanu izolacji. .

Na omawiany okres przypada też pojawienie się głośnego pam- 
fletu: „Reformacja cesarza Zygmunta", który szerokim echem odbił 
się w kręgach ówczesnego społeczeństwa, a następnie wywołał liczne 
komentarze ze strony historyków burżuazyjnych. Pamfler ten nie był 
jak pisze Smirin ani programem górnych warstw niemieckiego 
mieszczaństwa jak twierdzili historycy burżuazyjni, ani też nie wy
rażał on radykalnej myśli husyckiej, był natomiast odbiciem zdro
wych tendencji nurtujących część mieszczaństwa a idących w kie
runku zjednoczenia kraju poprzez znalezienie poparcia u rewolucyj
nych mas. Obok niego ukazał się jeszcze cały szereg innych pism 
politycznych a wśród nich pamflet: „Reformacja cesarza Frydery
ka III", które były dalszymi oznakami narastania radykalnych ten
dencji wśród pewnej części niemieckiego mieszczaństwa. Tak więc



idee politycznego przeobrażenia Niemiec zaczęły wbrew woli górnych 
warstw związanych z istniejącym porządkiem, docierać poza mury 
miast, choć z uwagi na specyficzny rozwój Niemiec nie mogły w osta
tecznej konsekwencji doprowadzić do uchwycenia przez burżuazję 
steru auty feudalnej rewolucji.

Następnie, w czwartym rozdziale, autor przechodzi do omawiania 
ruchów chłopskich na terenie Niemiec w okresie pohusyckim. Ruchy 
te od lat 40-tych XV w. łączą się wokół wspólnego symbolu — cho
daka, wykraczając daleko poza lokalne granice poszczególnych gmin. 
Wspólne godło łączy chłopów różnych okolic a przenoszone z wioski 
do wioski jest zewnętrznym wyrazem wzrastającej jedności. Ale 
„chodak" przezwyciężał nie tylko partykularyzm chłopski, jego sze
roki zasięg klasowy, sprawił, że wykraczał on daleko poza ramy 
walki czysto chłopskiej i nabierał z biegiem lat charakteru szerokiego 
antyfeudalnego frontu wszystkich niezadowolonych elementów. Po 
raz pierwszy podniesiono go w r. 1439, kiedy chłopi okręgu stras- 
burskiego podjęli walkę przeciwko bandom najemnych żołnierzy 
sprowadzonych przez książąt niemieckich i cesarza Fryderyka III 
z Francji dla dokonania pacyfikacji niemieckiego chłopstwa i miesz
czan. Powstający wówczas w Nadrenii wspólny front wsi i dołów 
miejskich sparaliżował plany niemieckich feudałów. W ogniu toczą
cej się walki sztandar chodaka stawał się jednocześnie symbolem 
narodowego oporu przeciwko obcym najeźdźcom niszczącym kraj. Ta 
wykraczająca poza zwykły partykularyzm chłopski walka toczona 
pod sztandarem chodaka prowadzona była i w okresie następnym. 

'W latach 1443—1445, gdy obcy najemnicy po raz drugi zaatakowali 
Nadrenię wezwani tam przez zagrożonych feudałów niemieckich, 
chłopi pobudzając swym przykładem opozycję w miastach i tym ra
zem przepędzili grabieżców.

W łańcuchu dalszych ruchów ludowych jakie wstrząsnęły po
graniczem górnych Niemiec należy wymienić powstanie w Hegau 
z 1460 r., które swym szerokim zasięgiem uniemożliwiło Habsbur
gom dywersję na rzecz arystokracji genewskiej przeciw chłopom 
szwajcarskim. W okresie tej wciąż narastającej fali ruchów chłop
skich, obóz rządzący usiłował stworzyć własny program działania, 
który miał być według burżuazyjnej historiografii początkiem pań- 
swowości niemieckiej czasów nowożytnych.

Szczegółowemu omówieniu tego programu autor poświęca kilku
dziesięciu stronicowy V rozdział swej pracy. I tak źródła współczesne 
wskazują, że przyjęta na sejmie wormackim w r. 1495 tzw. reforma 
cesarska szła w kierunku ochrony interesów klas panujących po 
przez umocnienie dotychczasowego systemu terytorialnej władzy ksią
żąt, oraz poprzez walkę z sąsiednimi ludami i opozycją wewnątrz 
kraju. Ochrona interesów klasowych posiadaczy miała być powie
rzona większym książętom i związkom terytorialnym, które na wzór 
związku szwabskiego zorganizowanego w poł. zach. Niemczech winny 
powstać i w innych częściach kraju. W ten sposób finansowe i mili
tarne siły znacznego terytorium, skupiając się w ramach jednego



ośrodka dyspozycyjnego, dałyby feudałom dostateczną gwarancję 
utrzymania w posłuszeństwie warstw niższych. W polityce zagranicz
nej autorzy projektu dążyli do skoordynowania akcji wszystkich 
książąt Rzeszy przeciwko sąsiadom. Zewnętrzna i wewnętrzna po
lityka oligarchii książęcej łączyła się ze sobą ściśle; dążono bowiem 
aby cesarstwo zbudowane na lokalnych organizacjach typu związku 
szwabskiego i otoczone podległymi ludami nie tylko zabezpieczało 
feudałom nieskrępowaną eksploatację klas niższych, ale również ha
mowało rozwój położonych w sąsiedztwie Niemiec państw narodo
wościowych.

Jak widzimy program klas posiadających akceptował faktycznie 
rozbicie kraju; nie było w nim mowy o żadnej jedności, o żadnej 
pomocy postępowym elementom, przeciwnie szedł on w kierunku 
uniemożliwienia rewolucyjnym siłom Niemiec utrzymania jakich
kolwiek kontaktów z elementami antyfeudalnego i wyzwoleńczego 
ruchu w innych krajach, a głównie w Szwajcarii i w Czechach.

Tak więc już w XV w. z reakcyjnym obliczem społecznym łączy
ły się ściśle agresywne plany wobec innych narodowości, z uciskiem 
własnego ludu szedł w parze ucisk sąsiadów. Jednocześnie masy lu
dowe już wówczas wykazały, że nie aprobują polityki zaborów, prze
ciwnie gotowe są walczyć wspólnie z uciskanymi narodami przeciwko 
własnym feudałom. Ta postawa mas uwidoczniła się w całej pełni 
w związku z zaatakowaniem Szwajcarii przez Książąt Rzeszy.

Problem tej ostatniej łączył się ściśle z ówczesną sytuacją we
wnętrzną Niemiec, to też Smirin zagadnieniu temu poświęca wiele 
uwagi. I tak podbicie górzysto-lesistych kantonów uważane było 
jeszcze w latach 40-tych XV w., przez górne warstwy feudałów nie
mieckich, za czynnik podstawowy na drodze do umocnienia ich wła
dzy w poł.-zach. części Rzeszy, ograniczenia miast i rozbicia ruchów 
chłopskich. Z biegiem lat zainteresowanie to wzrastało ęoraz bardziej, 
a jednocześnie rósł opór mas chłopskich, które ze wszystkich sił prze
ciwstawiały się zamachom na niepodległość Szwajcarów. Rewolu
cyjne wystąpienia chłopów niemieckich w poł.-zach. części kraju 
odegrały też niemałą rolę w uratowaniu szwajcarskiej niezawisłości. 
Szczególnie silnie wystąpiło to w ciągu wojny, którą w r. 1499 wy
powiedzieli młodej republice — Habsburgowie i inni książęta Rzeszy. 
Wówczas, rewolucyjna antyksiążęca walka niemieckich mas chłop
skich pokrzyżowała plany niemieckich feudałów.

W końcowej części pracy Smirin omawia w rozdziale pt. Spisek 
chodaka ruchy chłopskie z lat 1493—1517, a więc z okresu bezpośred
nio poprzedzającego wielką wojnę chłopską. Okres ten jest szcze
gólnie ważny w narastającym oporze chłopskim, gdyż jak pisze En- 
gle‘j przygotował bezpośrednio grunt wypadkom z lat 1524—25. Po
szczególne sprzysiężenia (1493, 1502, 1513—17), świadczyły o coraz 
wyraźniej krystalizującej się postawie ideologicznej mas chłopskich. 
Ich żądania nie były bynajmniej skromne, a zwracając na siebie 
uwagę szerokiej opozycji złożonej już nie tylko z mieszczaństwa, ale



i z części rycerstwa, były dowodem, że ruch ten przybiera cechy 
ogólnonarodowego.

W programach chodaka z pierwszych lat XVI w. spotkamy takie 
żądania jak: konfiskata klasztornych i kościelnych dóbr na użytek 
narodu, oraz usunięcie wszystkich władz zwierzchnich za wyjątkiem 
cesarskiej. Tak więc chłopi w okresie szczytowego nasilenia spisków 
domagali się jednego niepodzielnego niemieckiego cesarstwa. Stąd już 
był tylko jeden krok do żądania Miinzera — jednej niepodzielnej re
publiki. Historia chodaka od jego zarania tj. od r. 1439 aż do wielkiej 
wojny chłopskiej wskazuje na ścisły związek antyfeudalnej walki 
chłopskiej z walką przeciwko książętom nosicielom rozbicia kraju. 
Walcząc o swe społeczne wyzwolenie, walczyli oni zarazem o jedność 
kraju, ich interes klasowy był całkowicie zgodny z interesem całego 
narodu. Ale do zwycięstwa powstania chłopskiego potrzebna była 
w tym czasie kierownicza rola burżuazji, która pomimo że część jej 
skłaniała się ku ruchom ludowym — w masie swej okazała się nie
zdolna do wypełnienia tej zaszczytnej historycznej roli. Tak więc te 
same czynniki, które spowodowały klęskę wojny chłopskiej w XV w. 
tj. ekonomiczne rozdzielenie poszczególnych części Niemiec i uwa
runkowana tym rozbiciem swoistość klasowej struktury kraju a szcze
gólnie jego mieszczaństwa, uczyniły niemożliwym w omawianym 
przez autora okresie zwycięstwo ruchu na rzecz jedności. Tym nie
mniej podjęcie tej sprawy przez powstające do walki o swe wyzwo
lenie masy ludowe posiada ogromne znaczenie, świadczy bowiem, że 
już wówczas jedność Niemiec mogła być osiągnięta tylko na drodze 
rewolucyjnej i demokratyczne. Książka Smirina posiada podwójne 
znaczenie, po pierwsze jako poważna naukowa próba przedstawienia 
głównych momentów politycznej historii Niemiec w XV w. a więc 
genezy tak ważnego i brzemiennego w następstwa dla naszych losów 
Niemiec, okresu reformacji, po drugie zaś jako praca poruszająca 
aktualne wciąż zagadnienie jedności Niemiec. Problem walki o tę 
jedność, czerwoną nicią przewija się poprzez wszystkie rozdziały 
pracy radzieckiego historyka. Jedność Niemiec mogła być w tym cza
sie osiągnięta tylko w warunkach zwycięstwa rewolucji antyfeudal
nej, jedność Niemiec i dziś może być osiągnięta tylko w warunkach 
zwycięstwa ludu. Te same siły co wówczas i dziś są zainteresowane 
w osiągnięciu jedności, te same siły co wówczas i dziś są jej wro
gami.

Praca Smirina jest przykładem sięgnięcia do wielkich postę
powych tradycji narodu niemieckiego, o których mówił na III Zjeż- 
dzie SED prezydent Wilhelm Pieck, że winny zostać w pełni poka
zane narodowi niemieckiemu.

Praca ta pomoże niewątpliwie marksistowskim historykom nie
mieckim w badaniu dziejów ich ojczyzny.

Leszek Wierzejski



T a z b i r  J., Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku.
Oddziaływanie walki klasowej na wsi polskiej na kształtowanie
się ideologii religijnej szlachty w okresie reformacji. I. B. L.
Studia staropolskie II, Zakł. im. Ossolińskich, Wrocław 1953.
Praca Tazbira stanowi próbę naświetlenia jednej z ważniejszych 

kwestii historii Polski XVI wieku. Jak zaznacza autor na wstępie ma 
ona „być próbą ujęcia przebiegu reformacji w Polsce w ścisłym po
wiązaniu z anty feudalną walką chłopów jako rzeczywistym czynni
kiem kształtującym losy tego ruchu" *). Jednak zastrzega się słusznie, 
że nie chce w ten sposób dawać uniwersalnego klucza do rozwiązania 
problemu reformacji i jej upatlku w Polsce. Praca ta ma według 
autora zapoczątkować tylko badania nad zależnością reformacji od 
antyfeudalnych walk klasowych rozgrywających się w ówczesnym 
państwie polskim. Jako dalszy program badań autor wysuwa na
stępujące zagadnienia: 1. dokładne zbadanie stosunku poszczególnych 
ugrupowań reformacyjnych do chłopów; 2 społeczne uwarunkowanie 
walk reformacji w miastach; 3. zagadnienie stosunku chłopów do 
reformacji. Tak sformułowany program badawczy budzi pewne za
strzeżenia. Wydaje się, że zasadniczą i pierwszoplanową sprawą jest 
nie tyle badanie zależności reformacji od walk klasowych mas lu
dowych, co byłoby wychodzeniem od abstrakcyjnie pojętej refor
macji ku tymże masom, ile kwestii reformacji ludowej w Polsce, 
reformacji wśród ludu miast i wsi, jako jednej z form antyfeudalnej 
walki mas uciskanych.

Pierwszy rozdział książki poświęcony został omówieniu źródeł 
i literatury przedmiotu. Wśród źródeł autor wymienia pisma pole
miczne, akty ustawodawcze, akty synodów różnowierczych, kores
pondencję, kroniki, literaturę piękną i relacje obcych o Polsce. W tym 
wyliczeniu źródeł uderza brak aktów sądowych zarówno świeckich 
jak i duchownych, które mogłyby rzucić światło nie tylko na sto
sunek chłopów'do reformacji, lecz również na praktyczny, codzienny 
stosunek szlachty dysydenckiej do poddanych. Skomentowanie 
wszystkich ważniejszych opracowań związanych z reformacją i pew
ne syntetyczne wnioski dotyczące zmian stosunku historiografii pol
skiej do niej na przestrzeni przeszło 300 lat — to bez wątpienia cenny 
wkład autora do rozwoju naszej wiedzy o dziejach historiografii pol
skiej.

Po krytce literatury autor przechodzi do własnych wywodów. 
Rozpoczyna je rozdziałem poświęconym anty feudalnym walkom spo
łecznym w Polsce XVI w. Rozdział ten jest podsumowaniem wyni
ków literatury z częściowym tylko sięgnięciem do źródeł. Niemniej 
podsumowanie takie jest pożyteczne i daje jasny przegląd ówczesnych 
walk klasowych, co wobec braku tego rodzaju prac zasługuje na 
uwagę Dużo miejsca poświęcono omówieniu docierania wieści

*) Ta z b i r ,  Reformacja, str. 5.
la) Bunty chłopskie tego okresu wylicza krótko i n g 1 o t S., Ruchy so

cjalne i bunty chłopskie w dawnej Polsce, (Wieś i Państwo 1946, nr 1). Ostat-



o wielkich ruchach ludowych za granicą, w pierwszym rzędzie 
w Niemczech i na Węgrzech do polskiej opinii feudalnej. Wywody 
autora pokazują, że szlachta dostrzegała wyraźnie niebezpieczeństwo 
grożące jej ze strony ludu, że wieści o wypadkach w krajach są
siednich stanowiły dla niej groźne memento. Jako przykład wyostrze
nia uwagi szlachty na zagadnienia społeczne podaje Tazbir fakt na
świetlania przez kronikarzy szlacheckich XVI w. husytyzmu jako 
ruchu społecznego zbuntowanego przeciw panom chłopstwa, przy 
słabszym o wiele uwzględnianiu zagadnień religijnych i narodowoś
ciowych. Poważnym brakiem tego rozdziału jest to, że opisujący 
ruchy społeczne w Prusach, na Żmudzi, na Węgrzech, wspominając 
o Niemczech, autor nie rzekł słowa o Śląsku, o walkach klasowych 
chłopa śląskiego i o ludowej reformacji śląskiej. Ale tym zagadnie
niem zajmiemy się później.

Dalszy rozdział pracy to omówienie ruchu reformacyjnego 
w Polsce do wystąpienia arian (1565 r.). W rozdziale tym w przeciw
stawieniu do nauki burżuazyjnej traktującej reformację jako swego 
rodzaju import obcy do Polski, uwzględniającej w najlepszym wy
padku podatność gruntu polskiego, autor stara się podchodzić do 
reformacji, jako do postępowej walki prowadzonej przez szlachtę 
przeciw kosmopolitycznemu władztwu kościoła. Przy omówieniu an
tagonizmu między szlachtą a duchowieństwem słusznie na plan 
pierwszy wysunięto kwestię dziesięciny. Autor dając już dokładne 
daty zatargów dziesięcinnych, wymienił tylko lata 1434—36 2), gdy 
należałoby również wspomnieć wcześniejsze zjazdy szlacheckie 
w sprawach dziesięciny z lat 1406—7. Omawiając i przedstawiając 
w zasadzie słuszną genezę i podłoże reformacji w Niemczech, Tazbir 
przy cytowaniu szeregu wypowiedzi Engelsa nie wziął jednak w całej 
pełni pod uwagę zdania: „Kiedy w r. 1517 Luter wystąpił po raz 
pierwszy przeciw dogmatom i ustrojowi kościoła katolickiego, opo
zycja jego wcale jeszcze nie posiadała określonego charakteru. Nie 
wychodząc poza żądania dawniejszego kacerstwa mieszczańskiego nie 
wyłączała ona żadnego dalej idącego kierunku i nie mogła tego uczy
nić. W pierwszej chwili wszystkie elementy opozycyjne musiały iść 
razem, musiano rozwinąć najbardziej zdecydowaną energię rewolu
cyjną i przedstawić prawowiemości katolickiej całość dotychczaso
wego kacerstwa"2a). Autor co prawda stwierdził, że niejednolity 
obóz reformacji łączył początkowo wspólny cel, walka z wszechpo
tężnym panowaniem kościoła. W praktyce jednak zagadnienia, jak 
długo obóz reformacyjny był w Polsce zjednoczony, obejmując

nio walce klasowej chłopów w okresie odrodzenia w Polsce poświęcił odrębny 
referat na sekcji historii Sesji Naukowej Polskiego Odrodzenia w Warszawie 
w dn. 25—30. X. 1953 prof. S. S z c z o t k a .  Referat ten ukaże się drukiem
w księdze sesji.

-) T a z b i r, Reformacja, str. 54.
-a) E n g e l s  Fr., Wojna chłopska w Niemczech, Książka i Wiedza, War

szawa 1950, str. 47.



wszystkie grupy społeczne zainteresowane w reformacji, autor nie 
postawił. Czyżby rozdzielenie się partii reformacyjnych miało łączyć 
się dopiero z wystąpieniem arian? Wydaje mi się, że radykalizm 
ministrów ariańskich jest w pewnym stopniu zjawiskiem wtórnym, 
poprzedzonym głębokimi walkami ideologicznymi nie wśród przy
wódców reformacj, ale wśród dołów. To rozdzielenie się partii mu
siało nastąpić znacznie wcześniej. Duże znaczenie miała tu zapewne 
wojna chłopska w Niemczech, powstanie monasterskie, czy wypadki 
gdańskie i elbląskie. Jednak rozstrzygnięcie tego zagadnienia nie jest 
możliwe bez bliższego zbadania reformacji luterańskiej w miastach 
i wsiach Polski. Lecz reformacji luterańskiej i w ogóle reformacji 
w miastach poświęcono w książce nie wiele uwagi. Reformację lu- 
terańską w Wielkopolsce autor skwitował stwierdzeniem, że na 140 
tamtejszych zborów luterańskich 110 stanowią niemieckie zbory 
mieszczańskie, co ma stanowić dowód przewagi w Wielkopolsce kal- 
winizmu, posiadającego tam wraz z arianami i braćmi czeskimi łącz
nie 90 zborów oraz krótką wzmiankę o kilku rodzinacii magnackich, 
przyjmujących luteranizm 3). Otóż wydaje mi się, że: po pierwsze, 
sumaryczne traktowanie 110 zborów mieszczańskich jako zbory nie
mieckie, przy znacznym spolszczeniu miast Wielkopolski, posiada
jących według badań prof. Tymienieckiego4) na ogół nieznaczny 
procent Niemców, jest chyba już dziś niesłusznie; po drugie odse
parowanie od życia społecznego kraju i nieuwzględnianie w pracy 
reformacji mieszczańskiej, choćby nawet była ona w poważnym 
stopniu niemiecka, jest również niesłuszne. Na autorze zaciążyły jed
nak w tej mierze tradycje literatury , zajmującej się głównie refor
macją szlachecką, której reformacja przysłaniała całokształt rozwoju 
ruchu reformacyjnego w Polsce. W dalszym ciągu rozdziału autor 
szkicuje rozwój reformacji podkreślając jej postępowe dążenia naro
dowościowe i polityczne, zwrócone przeciw potędze politycznej, ule
gającego ślepo Rzymowi kleru. Warto w tym miejscu wspomnieć 
zacytowane przez autora wystąpienie Hieronima Ossolińskiego na 
sejmie r. 1558—59: „Jeśli biskupi wyrzekną się przysięgi, obowiązu
jącej ich do popierania interesów papiestwa kosztem Polski i złożą ją 
królowi na równi z senatorami świeckimi, szlachta zgodzi się na ich 
udział w elekcji i będzie żyła z nim w miłości'* 5). Jednocześnie zwra
ca autor uwagę na fakt, że wśród duchownych przechodzili na nową 
wiarę najczęściej księża pochodzenia plebejskiego, chłopi i mieszcza
nie, którzy nie mieli możliwości osiągnięcia wyższych godności w koś
ciele katolickim, a którzy wnosili do ruchu ferment społeczny 
i „wbrew swym szlacheckim protektorom czytali z Kart Biblii we
zwanie do przebudowy socjalnej świata". Z drugiej strony rysuje 
Tazbir wyraźnie całą ograniczoność postulatów szlachty, która po

3) Ta z b i r ,  Reformacja, str. 59.
4) T y m i e n i e c k i  K., Polszczenie się Niemców w miastach wielkopol

skich w XV w., (Roczniki Historyczne 14. 1938).
5) Ta z b i r ,  Reformacja, str. 62.



zaspokojeniu swych żądań klasowych wobec duchowieństwa zaczyna 
opuszczać szeregi ruchu reformacyjnego.

Dalszy rozdział zatytułowany: „Arianie i ich przeciwnicy wobec 
problemu chłopskiego", przynosi niezwykle bogaty i interesujący 
materiał odnośnie podejścia do chłopa przez wszystkie grupy refor
macji polskiej. Na wstępie omówione zostało stanowisko arian w spra
wie chłopskiej i potępienie wyzysku poddanych przez plebejskich 
ministrów ariańskich. Słusznie stwierdza autor, że o ile przyjmowa
nie haseł ariańskich było dla magnatów kwestią fantazji czy huma
nitaryzmu, to dla chłopów i mieszczan było ono wyrazem protestu 
przeciw istniejącym stosunkom społecznym. Autor stwierdza, że 
wśród arian znajdowali się również i tacy, którzy podobnie jak ana
baptyści niemieccy wskazywali na konieczność walki orężnej o prze
budowę socjalną. Radykalna propaganda arian miała być mocniejsza 
na ziemiach ruskich i litewskich Rzeczypospolitej niż w Koronie, 
gdzie utrudniał ją mocniejszy nadzór władzy państwowej i większa 
uwaga ze strony konkurujących z arianami innych wyznań reformo
wanych i kościoła katolickiego. Jednocześnie propaganda ariańska 
zmuszała w pewnym stopniu i inne wyznania do zajęcia się sprawą 
chłopa. By nie dopuścić do szerzenia się wpływów ariańskich na wsi 
rozsądniejsi wśród luterańskiej i kalwińskiej szlachty podnoszą hasła 
ulżenia ciężkiej doli chłopa, często w tym celu, aby w ten sposób 
kaptować sobie wśród ludu wyznawców nowej wiary. Głosy w tej 
sprawie pojawiają się na synodach kalwińskich, luterańskich i braci 
czeskich. Niezwykle interesujący jest wywód o polityce jezuitów 
w sprawie chłopskiej, polityce bardzo zręcznej i elastycznej. Jezuici 
pragnąc wyzyskać chłopa w walce z panami protestanckimi potrafili 
tu i ówdzie za nim się upomnieć, czy nawet nawoływać do zmniej
szenia zbyt jaskrawego ucisku, po to, by móc go tym łatwiej utrzy
mać przy katolicyzmie, podburzyć przeciw innowiercom i nie do
puścić do niego radykalnej propagandy ariańskiej. Oczywiście nie 
może być mowy o tym, by jezuici myśleli o jakiejkolwiek próbie 
zlikwidowania ucisku chłopa. Nawoływali tylko do pewnych ulg po 
to, aby system ucisku mógł być przez to lepiej i trwalej utrzymany. 
Następnie przechodzi autor do ważnego zagadnienia, w jakim stopniu 
chłop przyjmował nową wiarę. Podaje tu obok rozbieżnych zdań li
teratury pewną ilość przykładów, świadczących o niewątpliwie do
browolnym przyjmowaniu nowej wiary przez chłopów, nie negując 
również możliwości zmuszania chłopów siłą do chodzenia na nabo
żeństwa do zboru. Często mógł zniechęcać do reformacji fakt, że uci
skający chłopa pan był kalwinem czy ewangelikiem. Ponad to jedy
nie arianizm i to tylko przez pewien początkowy okres reprezentował 
właściwe, klasowe interesy chłopstwa. Jako podsumowanie rozdziału 
autor stwierdza, że z chłopem liczono się w obozie reformacyjnym.

Po przedstawieniu stosunku reformacji do chłopa, następny roz
dział książki zajmuje się propagandą kontrreformacji w Polsce. Za-

B) Tamż e ,  str. 67.



sadniczy nacisk położony tu został na zobrazowanie metod propagan- 
ny kontrreformacyjnej. Główną bronią tej propagandy było wiązanie 
jakiegokolwiek naruszenia porządku religijnego z naruszeniem ładu 
społecznego. Służyły temu w pierwszym rzędzie relacje o zaburze
niach społecznych w Niemczech wywołanych przez reformację. Re
lacje te miały odstraszyć szlachtę od ruchu reformacyjnego. W kon
sekwencji posuwano się do twierdzeń, że reformacja i osłabienie 
kościoła katolickiego w Polsce pociągnie za sobą upadek istniejących 
porządków społecznych i Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Na pytanie, jak ustosunkowywało się społeczeństwo szlacheckie 
do antyfeudalnego nurtu reformacji, odpowiada dalszy rozdział pracy. 
Najpierw analizuje autor postawę królów wobec reformacji, docho
dząc do wniosku na podstawie wielu przytoczonych dokumentów, 
że królowie i otaczające ich koła rządzące od samego początku wi
działy w reformacji groźbę ,,dla spokojności Rzeczypospolitej“. Ale 
takie obawy żywiły nie tylko koła rządzące. Obawy te były po
wszechne i wśród szerszego ogółu szlacheckiego. Szlachta bała się 
możliwości buntów chłopskich. Tym też tłumaczy autor niechęć 
szlachty do udzielania przeszkolenia wojskowego chłopów i wciągania 
ich do służby wojskowej. Cytuje tutaj nader charakterystyczną no
tatkę z księgi wsi i dymów w Kororiie z r. 1582: „Boże tego nie daj, 
aby ta broń, która szlacheckiemu narodowi właśnie się należy, chłop
stwu powierzoną być miała, bo poszańcowaliby się oni prędko, a po
tem nad pany własnymi pastwić by się nie zaniechali, jako tego 
dosyć czytamy przykładów w Niemczech, za sławnej pamięci cesa
rza Karola V, tudzież na Węgrzech i inszych krajach" 7). W wyraźny 
sposób naświetla Tazbir zagadnienie konfederacji warszawskiej ze 
stycznia 1573 r., traktując ją jako akt zgody i sojuszu szlachty kato
lickiej, kalwińskiej i luterańskiej, podyktowany wspólnym interesem 
klasowym, a mianowicie dążeniem do niedopuszczenia do jakichkol
wiek buntów chłopskich pod pretekstem religii i do ^mocnienia kla
sowego szlachty niezależnie od wiary wyznawanej przez poszczegól
nego szlachcica.

Wreszcie w ostatnim podsumowującym rozdziaie pracy zastana
wia się autor nad wpływem sprawy chłopskiej na upadek reformacji 
w Polsce. W rozdziale tym zestawia dotychczasowe zdania o przy
czynach upadku reformacji, które to zjawisko tłumaczono między 
innymi: odejściem szlachty od reformacji po osiągnięciu przez nią 
swych postulatów w walce z kościołem, wzmacniającym stanowisko 
kościoła zagrożeniem tureckim, przekupieniem przez królów Bato
rego i Zygmunta III góry szlacheckiego obozu reformacyjnego, dzia
łalnością wychowawczą jezuitów. Nie negując pewnego działania 
wszystkich wyżej wymienionych czynników autor uważa, że zasad
niczą rolę odegrał jednak fakt, iż kościół katolicki, niosący ze sobą 
tradycję wieków, gwarantował trwałość istniejących stosunków spo
łecznych i panowania szlachty nad chłopem, natcjmiast reformacja

T) Tamże, str. 111.



która wprowadzała niepokój i zaburzenia wśród ludu były w oczach 
szlachty czymś groźnym i niebezpiecznym. O ile przyjmowała szlachta 
reformację w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XVI w. w chwili 
słabszego napięcia walki klasowej w miastach i na wsi, jako narzę
dzie do boju z duchowieństwem, to w drugiej połowie XVI w., gdy 
reformacja swą rolę w służbie szlachty spełniła, a napięcie walki 
klasowej wzrasta i występuje wyraźniej plebejska ideologia arian, 
szlachta bez większych trudności powodowana swym interesem kla
sowym i pobudzana umiejętną propagandą kontrrewolucyjną porzuca 
obóz reformacji.

Ogólnie biorąc książka Tazbira jest poważną pozycją w historio
grafii polskiego odrodzenia. Naczelną jej zaletą jest zdecydowane sto
sowanie marksistowskiej metody materializmu historycznego i kry
tyczny stosunek do bogatej literatury przedmiotu, przy przejmowa
niu z tejże literatury wszystkich pozytywnych jej osiągnięć. Nie
wątpliwą zaletą książki jest również łatwy język i prosty styl, co 
pozwala na to, że posiadając dużą wartość naukową jest ona do
stępna jednocześnie dla szerokich kół niefachowców i z powodzeniem 
może spełniać rolę polityczną i oświatową.

O ile chodzi o pewne braki książki, to na plan pierwszy wybija 
się słabe uwzględnienie rozwoju ruchu reformacyjnego wśród chło
pów, oraz potraktowanie po macoszemu reformacji mieszczańskiej 
i jej podejścia do zagadnień społecznych. Czytelnika śląskiego zdziwi 
całkowite pominięcie w książce problematyki reformacji na Śląsku. 
Co prawda Śląsk nie znajdował się w granicach ówczesnej Rzeczy
pospolitej, jednak chociaż odcięty granicą był przecież ziemią pol
ską i to ziemią mocno z resztą ziem polskich związaną, odgrywającą 
poważną rolę w życiu gospodarczym całego kraju. A problematyka 
reformacji śląskiej mogłaby rówhież rzucić światło na wiele zagad
nień polskich, oraz wzbogacić znacznie cenną pracę Tazbira. Dlatego 
też pozwolę sobie tutaj zamieścić nieco uwag o zagadnieniu refor
macji i jej rozwoju wśród chłopów na Śląsku. Uwagi te nie mają na 
celu zobrazowania całokształtu niezwykle obszernego zagadnienia, 
a tylko wskazanie pewnych problemów i zwrócenie uwagi na mniej 
może znane ważne epizody w historii Śląska.

Reformacja na Śląsku ma dość mocne powiązanie z husytyzmem. 
Tradycje husyckie były tu żywe w początkach XVI w., i to nie tylko 
wśród dołów, gdzie istniały gminy braci czeskich, ale również wśród 
szlachty, a nawet niektórych książąt8). Mamy wiadomości o handlu 
książkami Husa na ulicach Wrocławia w przededniu reformacji9). 
Pierwszy luterański kaznodzieja w Mirsku, który w r. 1526 wygła

8) E h r h a r d t  S., Abhandlung vom verderbten Religionzustand in Schle- 
sien vor d. Evang. Kirchen-Reformation, Wrocław 1778, str. 206 nn.

9) Ko n r a  d, Die Protokolle des Breslauer Domkapitels aus der Refor- 
mationszeit, (Corespondenzblatt d. Vereins f. Geschichte d. evang. Kirche 
Schlesiens 15', 1917, str. 198).



szał tam luterańskie kazania, był powszechnie uważany za husytę 10). 
Zresztą w okolicach Lwówka miało roić się wówczas od „tajemnych, 
prawdziwych1 ‘ husytów wygnanych z Czech przez Jerzego z Podie- 
b radun). Oczywiście, że różne warstwy społeczne przejmowały 
różne hasła husytyzmu.

Jednocześnie na przełomie XV i XVI w. daje się zauważyć za
ostrzenie walk klasowych na wsiach i miastach Śląska 12). W tym 
samym czasie można zaobserwować mocne przejawy rozkładu wśród 
tutejszej hierarchii kościelrtej. Toczy się też ostra walka między 
duchowieństwem a wyższymi warstwami społeczeństwa świeckiego. 
Jest jednak charakterystyczne, że już wtedy unika się czynniejszego 
zaangażowania w walce mas ludowych. Tak na przykład w czasie 
ostrego sporu miasta Wrocławia z kapitułą w r. 1501 rada miejska 
na wieść o poruszeniu wśród pospólstwa szybko wystawia mocne 
straże, aby rozwydrzony ,,Herr omnes“, jak mówi współczesna kro
nika, nie ruszył na wyspę Tumską i nie poczynił tam zniszczeń i mor
dów 13). Rada wrocławska wolała załatwiać swe porachunki z klerem 
bez pomocy pospólstwa, które wystąpiwszy czynnie przeciw klero
wi zwrócićby się mogło łatwo również przeciw patrycjuszom.

Równocześnie z przenikaniem w początkach lat dwudziestyęh 
XVI w. na Śląsk reformacji luterańskiej, szerzy się również rady
kalna ideologia anabaptystów, znajdując szeroki oddźwięk. Jedno
cześnie w Legnicy działa korzystając z opieki tamtejszego księcia 
reformator śląski Kasper Schwenckfeld. Bogata literatura burżua- 
zyjna zaciemnia na ogół postać Schwenckfelda, wydobywając na 
światło dzienne w pierwszym rzędzie mistykę i stronę dogmatyczną 
jego nauki. Szczególnie charakterystyczną pod tym względem jest 
bodajże najobszerniejsza historia schwenckfeldyzmu pióra O. Kadel- 
bacha 14). Schwenckfeld i jego sekta zasługują stanowczo na bliższe 
zbadanie. Pewną rewizję zaczęła przeprowadzać już nieśmiało nie
miecka historiografia burżuazyjna 15). Na razie można stwierdzić, że 
Schwenckfeld żywo interesował się dolą ludu. Świadczy o tym choć
by znany fragment z jego pism: „Na wsi jest gorzej jak u pogan.

10) Z i m m e r m a n n  E., Schwenckfelder u. Pietisten in Greifenberg 
u. Umgegend, Goerlitz 1939, str. 2.

u) Tamże.
12) M a 1 e c z y ń s k i K., Znaczenie ziemi śląskiej dla kształtowania się 

społeczno-gospodarczych stosunków w Polsce okresu odrodzenia, Materiały dy
skusyjne Sesji Naukowej Odrodzenia, str. 23—24.

13) Schlesische Annales, rękopis ze zbiorów cieplickich w Bibliotece Uni
wersyteckiej we Wrocławiu, G. 575, fol. 78.

14) K a d e l b a c h  O., Ausfiirliche Geschichte Kaspar v. Schwenckfelds 
u. d. Schwenkfelder in Schlesien, der Ober—Lausitz und Amerika, Lauban 1860. 
Autor usiłuje wbrew faktom udowodnić, że zarówno u Schwenckfelda jak 
i u jego wyznawców nie było absolutnie żadnych akcentów buntu społecznego.

15) Kl u g e ,  Leben u. Entwicklung Caspar v. Schwenckfelds, (Correspon- 
denzblatt 15, 1917).



Nikt się nie chce za chłopami ująć; są oni bez przerwy maltretowani 
przez swych nieuków proboszczy tyrańskimi i nieznośnymi przepisa
mi. Jest to godne pożałowania, jak to pospólstwo sobie do sumienia 
bierze, i to ze słów bezbożnego księdza, że nie powinni w piątek 
czy w  czasie postu jeść jaj, sera czy masła, gdy i tak ledwie chleb 
do jedzenia mają“ 16). Schwenckfeld apelował często do możnych 
prosząc ich o poprawę doli chłopa 17). Schwenckfeldyzm przyjmował 
się szeroko wśród ludu Śląska i zlewał się niekiedy z ruchem ana- 
baptyskim. Sam jego twórca utrzymywał na Śląsku a potem na wy
gnaniu przyjazne stosunki z anabaptystami18).

Działalność anabaptystów natrafiała na podatny grunt na wsi 
śląskiej i zarazem pobudzała do wystąpień uciskane przez feudałów 
chłopstwo. W sposób pobudzający musiały działać również wieści
0 wojnie chłopskiej w Niemczech. W każdym razie w okresie wojny 
chłopskiej dał się odczuć silny, wzrost wpływu anabaptyzmu na Ślą
sku. Zaniepokojony tym luterański reformator Wrocławia Jan Hess 
skarży się Lutrowi na „monstra anabaptistorum“ 19). Literatura przy
nosi nam pojedyncze wiadomości o wystąpieniach anabaptystów. 
W r. 1526 książę Karol Ziembicki karze obcięciem uszu pod pręgie
rzem w Ząbkowicach i wygnaniem z kraju buntowniczą anabaptyjską 
iudność wsi Stolec 19a). W r. 1527 słyszymy o powstaniu we wsi Pio
trowice koło Jawora, które nawet burżuazyjna literatura niemiecka 
uważała za oddźwięk wojny chłopskiej20). Jednak o ile literatura 
burżuazyjna notuje tylko poszczególne drobne wystąpienia chłop
skie, to w rzeczywistości sytuacja wyglądała o wiele poważniej i ist
niało realne niebezpieczeństwo groźnego, szerokiego powstania chłop
skiego. Z niebezpieczeństwem tym liczył się ówczesny władca Czech 
Ferdynand I. W instrukcji dla swych komisarzy na sejm czeski, 
wydanej w Budzie w dn. 21. I. 1528 Ferdynand pisze: „Rozważcie 
przy tym, że w tym czasie nowy błąd nowochrzczeńców w Rzeszy, 
na Morawach, na Śląsku i w dziedzinach naszych oraz sąsiednich 
ziemiach powstał. A tak jak się uważa, jest już ich nie mała liczba.
1 to jeszcze z zeznań tych, których za ten drugi chrzest do więzienia 
naszego wziąć kazaliśmy, wiedzieć raczymy, że się zjednoczyli, aby 
zaraz przeciw zwierzchności z wiosną powstali i związali się przy
sięgą, że jeden drugiego aż do gardeł i majątku swego nie opuści. 
Przeto żądajcie od nich (stanów czeskich) rady i nam też oznajmić

10) Tamże, str. 223.
17) Tak na przykład dedykując jedną ze swych prac swemu opiekunowi 

Fryderykowi II księciu legnickiemu w r. 1524 prosi go jednocześnie o opiekę 
nad chłopami i polepszenie ich doli, tamże, str. 229.

18) tamże, str. 239.
19) K o f f m a n e, Die Wiedertauffer in Schlesien, (Corespondenzblatt 3, 

1887, str. 39).
19a) Tamże, str. 38.
20) Ke r n  A., Schlesische Bauernunruhen 1527/28, (Schlesische Geschichts 

Blatter 1909).



nie Zapomnijcie, jakby ta rzecz najsłuszniej przerwana i w niwecz 
obrócona być mogła i to bez dalszego zwodzenia ludzi“ 21). Gdy 
jednocześnie zważymy, że przy rozpisywaniu podatku na wojnę 
z Turkami w r. 1527 do świadczeń na ten cel nie pociągnięto jedynie 
chłopów 22), prawdopodobnie dlatego, by nie drażnić ich niepotrzeb
nie, widzimy, że niebezpieczeństwo powstania chłopskiego było istot
nie poważne. Jednocześnie w tym okresie wydaje Ferdynand 20. VIII. 
1527 i 1. VIII. 1528 dwa edykty przeciw herezjom zwrócone, jednak 
szczególnie ostro przeciw anabaptystom. Pod presją powstałej sy
tuacji Fryderyk II legnicki zmuszony był wygnać kaznodziei 
schwenckfeldyjskich z Legnicy i sam Schwenckfeld opuścił również 
Legnicę 23). Jednak anabaptyzm i schwenckfeldyzm szerzył się dalej 
a w r. 1529 anabaptyści zażądali nawet przez plakaty i pismo do 
stanowego sejmu śląskiego, by udzielić im listu bezpieczeństwa i ze
zwolenia na obronę ich nauki przed tymże sejmem 24). Fala anabap- 
tyzmu wzrastała coraz mocniej ogarniając w latach 1530-ych cały 
Śląsk. Rzesze chłopów śląskich, zwłaszcza z księstwa głogowskiego 
na wezwanie Jakuba Huttera i Gabriela Scherdiga dążą do komuni
stycznych gmin anabaptyjskich na Morawach 25). Mamy konkretne 
wiadomości o szerzeniu się anabaptyzmu w księstwie wrocławskim, 
legnickim, świdnicko-jaworskim, kamiowskim, na terenie kłodzkiego, 
a nawet wzmianki o jego przenikaniu na teren księstwa opolsko-ra- 
ciborskiego 26).

Mamy też z tego okresu również bliższe informacje o niektórych 
przywódcach ruchu anabaptyjskiego i głoszonych przez nich hasłach 
społecznych. Tak więc w r. 1533 anabaptyjski proboszcz we wsi

21) Die Bóhmische Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschliisse vom 
Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit I, Prag 1877, str. 270. Ponieważ tekst jest 
mało znany a dość ważny, podaję go w oryginale:

Predlozte pri tom, kterak tohoto casu novy blud „novokrtencuov“ v risi, 
v Moravez v Slezi i v dedicnych nasich a vokolnich zemich povstal, a tak 
jak se rozumi, nemaly pocet ze tech jiż jest; a to jiste z vyznani tech, kterez 
jsme pro tyz druhy krest do vazby nasi vziti rozkazali, vedeti racime: ze su 
se spuntowali, aby hned proti vrchnostem z jara se pozdvihli, a jeden druheho 
do hrdel a s>tatkuov aby neopusteli prisahou se zavazali; protoz zadejte rady 
od nich a nic mene tez i svot nam oznamiti neopomente, jakby ta vec nej- 
slusneji pretrzena a v nivec obracena byti mohla, a to bez dalsiho takoveho 
zavadeni lidskeho.

22) K r i e s  K. G., Historische Entwicklung der Steuerverfassung in Schlę- 
sien unter Teilnahme d. allgemeinen Landtagsversammlungen, Wrocław 1842, 
str. 93.

23) S o f f n e r  J., Geschichte d. Reformation in Schlesien, Wrocław 1886, 
I, str. 112.

24) K o f f m a n e, o. c„ str. 41.
2i) S o f f n e r, o. c., II, str. 296, obszerniejsze notatki o tym w kilku współ

czesnych kronikach śląskich.
26) S o f f n e r, o. c., I, str. 143.



Baszyn koło Wińska (wołowskie), który siedział już we więzieniu 
w Środzie za pobicie pana w Mrozowie, miał codziennie kazać przed 
swym probostwem wedle współczesnej (1533) relacji rady wrocław
skiej: ,,że nie powinno się szlachcie oddawać żadnych czynszów, 
ani odrabiać pańszczyzny; podobnie nie powinno się nic dawać księ
żom, chyba że z dobrej woli, bo inaczej nie podawaliby oni słusznie 
słowa bożego. Zwierzchność winno się posiadać, winni nią być ksią
żęta i panowie w miastach. Szlachta nie powinna posiadać tak wiel
kich dóbr. Co zaś jeden od drugiego usłyszy, to powinien dalej dru
gim przekazywać. Następnie — mówił — że Bóg mu to podał, aby lud 
nie był tak długo zwodzony" 27). Jednocześnie w okolicach Wołowa 
działa kaznodzieja anabaptyjski Klemens, za którym pośpieszają 
tłumy chłopów 28), a w okolicach Góry zbierają się rzesze anabapty
stów, liczące wedle oceny kapituły wrocławskiej tysiąc, a może nawet 
więcej ludzi29). Klemens uwięziony w Wołowie został następnie 
w Głogowie ścięty 30). Pod Wrocławiem w trzech wsiach: Milejowi- 
cach, Bogusławicach i Rzeplinie chłopi konspirują przeciw probosz
czowi, odmawiają świadczeń na jego rzecz, twierdząc, że nie został 
przez nich wybrany na probostwo 30a).

Ferdynand zaniepokojony poważnymi rozmiarami zajść anabap- 
tyjskich wydaje w dniu 28. X. 1536 ostry edykt specjalnie dla Śląska, 
stwierdzając, że mimo wielokrotnych jego nakazów wypędzenia 
z księstwa Górnego i Dolnego Śląska „buntowniczej sekty" anabap
tystów, jest ich jeszcze dużo w wielu miejscowościach i wobec tego 
nakazuje przeprowadzić wygnanie ich w przeciągu 14-tu d n i31).

,Edykt ten nie odniósł oczywiście wobec masowości ruchu pożądanego 
skutku i król musiał go jeszcze wielokrotnie powtarzać. W niektó
rych okolicach radykalne sekty anabaptystów i schwenckfeldystów 
osiągają nawet przewagę nad innymi wyznaniami. Przy czym o ile 
na pierwszym etapie ruch anabaptystów przyjmował się na wsi, to 
następnie sięga on i do miast. W kłodzkim w latach trzydziestych 
i czterdziestych hasła anabaptyjskie głoszą kaznodzieje schwenck- 
feldyści32). Hasła te znajdują tam szeroki oddźwięk, a miasto By
strzyca, w którym cała ludność przyjęzła anabaptyzm, stała się sto
licą ruchu anabaptyjskiego w okolicy 33). Na uwagę zasługuje rów
nież historia schwenckfeldystów w Lubiniu, gdzie pod rządami wdo
wy po księciu brzeskim Jerzym I, Anny, córki Bogusława X księcia 
pomorskiego, pozostającej w bliskim kontakcie z Schwenckfeldem

-7) K o f f m a n e, o. c., str. 42—43.
28) Tamże, str. 44.
20) K a s t n e r  A., (Archiv f. d. Geschichte d. Bisthums Breslau 1, Wrocław 

1858, str. 73).
30) K o f f m a n e, o. c., str. 45.
30a) K a s t n e r ,  o. c., I, str. 69.
31) K o f f m a n e, o. c.,' str. 46.
32) S o f f n e r, o. c., II, str. 297.
33) Tamże, str. 417.



przyjął się schwenckfeldyzm. Charakterystycznym jest, że księżna 
gorliwie opiekowała się biednymi ofiarowując między innymi na 
utrzymanie biedoty miejskiej zakupiony przez siebie za 900 grzywien 
folwark Małomice. Już za życia księżnej starał się stłumić ruch tam
tejszy książę legnicki Fryderyk III. Po jego śmierci sytuacja w Lu
biniu stała się groźna dla schwenckfeldystów. Wtedy na publicznym 
zgromadzeniu na rynku jeden z przywódców wezwał lud do powsta
nia przeciw książętom i kościołowi ewangelickiemu. Dowiedziawszy 
się o tym książę Fryderyk III czym prędzej w nocy z 4 na 5 X 1550 
mobilizuje swe siły zbrojne i z rycerstwem oraz armatami przybywa 
nad ranem do Lubinia. Tam mówcy, który podburzał do powstania, 
obcięto pod pręgierzem uszy i wygnano go z kraju, a radę miejską 
oraz pewną ilość rzemieślników wywieziono do Legnicy i zamknięto 
na zamku. Lecz nawet i to nie złamało schwenckfeldyzmu w Lubiniu. 
Trwa ona tam nadal i około 1570 r. jest tam jeszcze mniej więcej 
180 rodzin wyznających schwenckfeldyzm 34).

O ile radykalny ruch reformacyjny pod wpływem surowych kar 
i prześladowań, których niesposób tutaj dla braku miejsca wyliczać, 
słabnie nieco w połowie XVI w., to ożywia się on znów mniej więcej 
od lat 1570-ych. Jednocześnie ze wzrostem ruchu społecznego wywo
łanego pewnym kryzysem ekonomicznym, jaki przeżywa w tym 
okresie Śląsk i nasileniem się ucisku chłopa, wzrasta również opór 
przeciw obu oficjalnym już wtedy kościołom: katolickiemu i ewan
gelickiemu. Ludność odwraca się od nabożeństw i nie chce przyjmo
wać sakramentów. Powstrzymywanie się od przyjmowania sakra
mentów głoszone przez kaznodziei schwenckfeldyjskich i anabaptyj- 
skich było w oczach chłopstwa wyrazem negacji i potępienia w sto
sunku do obu kościołów usiłujących za pośrednictwem wiary i obrzę
dów religijnych wyciągać z ludu pieniądze i podtrzymywać istnie
jący system ucisku klasowego. Nic też dziwnego, że feudałom za
równo protestanckim, jak i katolickim zależało ną utrzymaniu ludu 
w „pobożności". Tak więc w r. 1571 stany śląskie tłumaczą głód 
w kraju „słusznym gniewem Boga" i nakazują surowo zwierzchnoś- 
ciom pilnować pobożności poddanych 35 36). Jednak z pobożnością pod
danych musiało być nie najlepiej, skoro nawet biskup wrocławski 
grozi w tymże roku karami pieniężnymi i kościelnymi mieszkańcom 
Otmuchowa i okolicznych wsi nie chcącym chodzić do kościoła. 
Współczesna rękopiśmienna protestancka kronika lwówecka opisu
jąc potężny huragan jaki miał miejsce w tamtejszej okolicy w r. 1574 
zaznacza, że ma on być ostrzeżeniem dla „bezbożnych chłopów, 
którzy nie przestrzegają słowa bożego" 37).

84) Opis wypadków w Lubiniu zaczerpnięty z artykułu K 1 o s e g o, 
Schwenckfelder in Liiben, (Corres-pondenzblatt 12, 1911).

35) S c h i c k u s J., Neu vermehrete schlesische Chronica..., Leipzig 1625, 
III, str. 166.

36) Archiwum Archidicezjalne we Wrocławiu, II, e. 10 fol. 93—94, wedle 
wskazówki mgr B. Turonia.

37) Schlesische Annalen, zbiory cieplickie G. 5T5, fol. 170.



Wzrasta wtedy powtórna fala ruchu anabaptyjskiego. Trudno 
już wtedy o rozróżnienie, czy w poszczególnych wypadkach mamy 
do czynienia z działaczami anabaptyjskimi, schwenckfeldystami, czy 
po prostu rodzimymi chłopskimi kaznodziejami ludowymi, głoszą
cymi własną ideologię buntu społecznego. Wedle relacji kronik kaz
nodzieje ci przepowiadali ludowi, że widzą piekło i niebo. W piekle 
mają leżeć powiązani razem jako psy gończe szatana panowie, księża, 
pisarze i szulerzy. W niebie znajdują się oczywiście chłopi, wy
znawcy nowej wiary 3 * * 38). Kaznodziei tych musiało być wielu, skoro

3S) Ponieważ bardzo ciekawy opis wystąpień tych kaznodzieji podaje 
tylko Koffmane w swej dla szerszych kół mało dostępnej pracy, załączam tu 
opis tych wystąpień wedle kroniki Schickfussa:

Im 1590 Jahr seyn in Schlesien, sonderlich aber vmb Lignitz, Goldberg, 
Lemberg vnd andern órtern mehr, Bawrenprediger auffgestanden, die haben 
viel Bawersvolck bethóret, dereń einer, Antonius ein Schafferknecht zu Lem
berg vnd eine Fraw zum Goltberg gefanglich gehalten worden. Damach hat 
sich ein ander Bawerprediger zu Hartpartsdorf im Goltbergischen zu predigen 
vnd zu lehren unterfangen, deme die Leute im Dorffe nachgefolget, und fast 
in allen Hausem, jungę und alte, Weiber und Kinder auffgetreten, und ge- 
prediget. Sie preiseten sich vnd die jenigen die ihrer Lehre zugethan, fur, 
selig, dagegen verdammeten sie alle andere Lehren. Item sie gaben fur, 
es stehe ein Baum in der Hellen, der sencke sićh taglich, daran hangę allerley 
Hoffart, grosse Kragen, seidene Hauben, tamasckene Schauben, Muntel, und 
sammete Halskoller, griine Schiirztucher, weisse Schutze, und were noch ein 
klein Estlein am Baum, so noch unbehangen, wenn das beschehen, werde der 
Baum versincken, und der jiingste Tak kommen, und das werde noch fur der 
Erndte geschehen. Gott hette schon lange wollen die Posaun zum Gericht 
blasen lassen, aber ein Engel were fur Gott nieder gefallen und gebeten, so 
lange aufzuhalten, biss mehr, Leute zu diesem ihrem newen Glauben be- 
kehret wurden, den ohne das were der jiingste Tag lengst kommen. Item sie 
sagen, es sey kein Engel mehr im Himmel, sondem Gott habe sie alle aus- 
gesandt in alle Lande, die Menschen zur Busse zu beruffen. Sie gaben auch 
fur vnd bethewreten es hoch, das sie in dem Himmel und in die Kelle sehen, 
vnd die eigentlich kennen, die da verdampt oder selig seyn, sagen, dieser vnd 
jener ihres< Glaubens sey schon im Himmel, nennen ihn mit Namen, ob er 
schon noch lebet, und habe eine halbe Krone auf dem Kopffe; am jiingsten 
Tage werde die Krone ganz vollkommen werden, die Menschen, so nicht ihres 
Glaubens stiinden in der Helle, einer auff dem Kopff, der ander biss an die 
Knie, jener biss an Hals, mancher bi&s vbern Kopff, wie sie denn etliche von 
Adel und darinnen sehen. Item, die sagen, die Pfaffen, Herschafften, Schreiber, 
Spielleute, legen in der Helle zusammen gekoppelt, wie des Teuffels Leit- 
hunde, etlichen sey noch Rath, etlichen nicht. Die Helle were mit lauter Pfaf
fen gedielet vnd ausgepflastert, ein jeder habe einen schwarzen Hund neben
sich ligen. Ee werde fiir der Erndte ein Erdbeben kommen, alle Gefangniis
eróffnen, und die Gefangenen ihres Glaubens, ais Antonium ihren Prediger, 
vnd andere mehr ihrer Lehrer, so in die Hafft genommen, los machen etc. Sie 
sollen auch solche seltsame vnerhórte Geberde treiben, dass nicht zu sagen,



mamy wiadomości o uwięzieniu trzydziestu z nich i zesłaniu przez 
Wiedeń na galery 39). Niezwykle ciekawą postacią jest wysuwający 
się na czoło ruchu parobek owczarski Antoni Oelsner. Miał on wę
drować wśród chłopów nosząc stale w swej torbie pasterskiej Biblię 
i książki Schwenckfelda. Mimo' kilkakrotnych gróźb ze strony władz 
nie zaprzestaje swojej działalności. Kazania wygłaszać miała również 
jego żona. Wreszcie po uwięzieniu w r. 1589, wywieziony zostaje do 
Pragi a następnie do Wiednia. Nawet po wywiezieniu broni w Pradze 
spraw chłopów z okolic Lwówka. W Wiedniu dyskutują z nim jezuici, 
chcąc go widocznie pozyskać dla siebie. Gdy to nie odnosi skutku, 
zostaje zesłany na galery. Wreszcie, gdy po zwolnieniu z galer nie 
chce wyrzec się swej działalności kaznodziejskiej, zostaje zamordo
wany przez zbirów nasłanych na niego przez księży 40).

Działalność wyżej wymienionych kaznodziei wywołała wielkie 
rozruchy chłopskie na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego, roz
ruchy, które objęły w r. 1589 ponad 50 wsi i w czasie których formo
wały się grupy chłopskie złożone z 500—1000 ludzi. Najęte przez 
feudałów oddziały wojskowe unikały starcia ze zbuntowanymi chło
pami. Zaniepokojeni feudałowie zażądali pomocy cesarza. Dopiero 
pośrednictwo cesarskie i wysłanie komisji cesarskich, które starały 
się skłonić panów do pewnego zmniejszenia ucisku chłopów, przy
czyniło się do chwilowego uspokojenia sytuacji 41).

greinen, schlagen mit den Fausten auff die Tische, winden die Hande, ruffen 
Jesus, Jesus fur vnd an, schreyen Zeter vber alle Kirchen vund Pfaffen, ais 
von dennen sie so jammerlich verfiihret worden, warnen einander, die Kir
chen ais den Teuffel zu fliehen vnd zu meiden. Die am Osterfest das Abend- 
mahl empfangen, die habe es sehr gerawen, denn man ihnen das Verdam- 
niiis gereichet gatte. Sie bekennen, dass offt den Teuffel sehen vnter sie 
kommen, welchen sie mit Fiissen treten, vnd scłjreyen: Schlag zu, schreyen 
Jesus, wenn sie ein Hiinlein sehen, oder einen Hahn krehen horen, so halten 
sie es dafiir, es sey der Teuffel, wie man denn denselben auch hat sichtiglich 
gesehen, dass er aus dem Hause ■ geritten, da sie zupammen kommen, vnd in 
den Gassen verschwunden. Vnd alldieweil sie Anfechtung haben von Sathan, 
vergliechen sie sich mit dem frommen Job vnd andern Heiligen, vnd sagen, 
sie seyn die rechten Martyrer, die Christo das Creutz nachtragen: Item, sie 
lehren einander, man Polle nicht das Creutz fur sich schlagen, wenn man

39) H e n s e l  J. A., Protest. Kirchengeschichte d. Gemeinen in Schlesien, 
Leipzig— Legnica 1768, str. 201.

40) Dzieje Antoniego opisuje najobszerniej S u t o r i u s  JB. G., Die Ge- 
schichte von Lowenberg aus Urkunden und Handschriften, 1784, II, str. 382— 
384. Poza tym wspomina o nim K o f f m a n e ,  Z i m m e r m a n  E., i Cr o o n  
w Cod. dipl. Silesiae 27.

41) O powstaniu tym wspomniał ostatnio D z i e w u l s k i  W. w artykule 
pt. Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początkń XVII wieku. Przegl. Zach. 
1952, nr dodatkowy — „Studia Śląskie". Jedyny zresztą bardzo lakoniczny jego 
opis podaje Cr o o n  G., Die Landstandische Verfassung von Schweidnitz— 
Jauer, (Cod. dipl. Silesiae 27, str. 59—61).



Wszystkie wyżej przytoczone fakty (dalekie od wyczerpania ist
niejących materiałów) wskazują na to, że Śląsk był żywym ognis
kiem radykalnej reformacji ludowej. Musiało to zapewne znaleźć 
swój oddźwięk i w Polsce. Na roboty sezonowe na Śląsk udawały 
się corocznie rzesze chłopów polskich. Zetknięcie z tutejszym ruchem 
anabaptyjskim mogło pobudzić chęć buntu w niejednym z nich. 
Szlachta polska utrzymywała żywe kontakty handlowe ze Śląskiem 
i o ruchaćh i buntach chłopskich tu, w pobliżu granicy Rzeczypo
spolitej, na pewno doskonale wiedziała. Przypuszczać więc należy, 
że reformacja ludowa na Śląsku odegrała pewną, a może nawet po
ważną rolę w historii reformacji w Polsce. Dalsze badania rolę re
formacji śląskiej w dziejach reformacji w Polsce, zapewne dokładniej 
naświetlą. Stosunkowo obszerny wywód o Śląsku poświęcony był 
właśnie zwróceniu uwagi badaczy na wagę tego zagadnienia.

Na zakończenie jeszcze kilka uwag o innych problemach refor
macji śląskiej. Jasnym jest, jak wykazuje to cała literatura, że — 
podobnie jak w Polsce — radykalny nurt reformacji ludowej zwal
czany był jak najostrzej zarówno przez katolików jak i luteran. Kal- 
winizm nie odegrał na Śląsku większej roli. Charakterystycznym jest,

wolle schlaffen gehen, oder aufstehen. Solle auch nicht sprechen. Im Namen des 
Vaters, Sohns, und Heiligen Geistes, sondern allein im Namen Jesu. Wenns 
Abend wird, weisen sie einen Stern, vnd sagen: Durch diesem miissen wir 
eingehen ins ewigen Leben. Item sie sagen, des Nachts leuchteten in ihrer 
Versammlung zwey Liechter vnter der Banek, vnd entspiinge ein Brunne, 
daraus labeten sie sich. So sey auch vnser Herr Gott zwo Nacht nacheinander 
zu ihnen kommen, vnnd ihnen geleuchtet. Sie sagen von einem Berge in einem 
Landlein, daraus waren zwo Personnen ausgegangen, die hetten schon bey 
5000 Menschen zu ihrem Glauben bekehret. Man solle die Eltern nicht Vater 
nennen, sintemal nur ein einiger Vater im Himmel were. Sie zuschneiden 
allen Schmuck, Sammet, Seiden, Kfragen, griine Schiirztiicher vnd dergleichen, 
bekennen einander ihre Siinden, fallen auff Knie vnd Angesichter, schlagen 
mit den Kopffen auf vom Erdboden, essen, trincken und schlaffen wenig, 
etliche wollen gar nicht essen, seufftzen Tag vnd Nacht, gehen vnd stehen 
mit niedergeschlagenen Kopffen, ais weren sie bethóret, besessen oder vnsinnig, 
wie auch viel vnter ihnnen darnieder fallen, ligen, vnd zittern, ais hetten sie 
den schweren Gebrechen, wenn, sie aber aufstehen, dancken sie Gott, der 
sie mit seinem Geiste also erleuchtet habe. Dadurch machen sie ihnen einen 
Anhang vnd Beyfall, vnd ist ein grosser Zulauff von jung vnd alt, Knechten 
vnd Magden, auch Kinder von sieben acht Jahren, die lehreten sie dergleichen 
Geberden ftihren, da sprachen sie denn die Alten: Gott lasse durch die Un- 
miindigen die jenigen, so die ihrigen gefangen halten, zur Busse beruffen, 
vnd dergleichen viel seltsamer Sachen mehr, die allhier zu erzehlen zu lang 
wurde. S c h i c k f u s s  op. cit. II, s. 237—38. Podobny opis spotykamy w wy
daniu kroniki Cureusa w tłumaczeniu niemieckim przez H. Rattla. Koffmane 
podaje opis według akt Buckischa. Występuje tam data r. 1530. Opis ten do
starcza pola do szerokich komentarzy, ale wychodzi to już za bardzo poza 
zakres niniejszej recenzji.



że luterańscy reformatorzy śląscy utrzymują mimo wszystko dość 
przyjazne stosunki z biskupami wrocławskimi, natomiast bezwzględ
nie potępiają anabaptystów i radykalny ruch ludowy.

Bliższego rozpracowania wymaga natomiast kwestia stosunku 
duchowieństwa i panów luterańskich do chłopów.

Zagadnienie drugie to sprawa zmuszania chłopa do wyznawania 
tej, czy innej wiary i stosunku chłopa do reformacji. Również i tu 
trudno jest w obecnym stanie badań o wnioski ogólne. W każdym 
razie da się powiedzieć to samo, co o stosunkach w Polsce. Miejsca
mi — jak w dobrach kościelnych biskupstwa wrocławskiego czy 
klasztoru trzebnickiego, chłopi przyjmowali protestantyzm wbrew 
panom. Gdzie indziej zmuszano poddanych do przyjmowania go siłą, 
czasem nawet pod groźbą sprzedaży dobytku i usunięcia z miejsca 
zamieszkania42). W każdym razie na ogół na terenie śląskim pan 
raczej nie jest obojętnym na religię poddanych i stara się w miarę 
możliwości narzucić im wyznawaną przez siebie wiarę.

Wreszcie kwestia narodowego oblicza reformacji. Nie tylko przy
jąć musimy, że różnowierstwo szerzyło się zarówno wśród polskich 
jak i niemieckich chłopów, ale i po miastach śląskich mamy do czy
nienia ze swego rodzaju polskim ruchem luterańskim. Świadczą o tym 
nie tylko całe „dynastie*4 polskich pastorów, ale i wielka ilość kazno
dziejów polskich, oraz polskie książki i śpiewniki dla chłopstwa 
i pospólstwa miejskiego. Zwłaszcza w okresie -kontrreformacji prote
stantyzm, szukając mocniejszego oparcia w ludzie odegrał pozytywną 
rolę w utrzymaniu polskości Śląska 43 * 4).

Roman Heck

Z i n s Henryk, Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 r.,
Warszawa 1953, Państw. Wyd. Naukowe, s. 216 i mapka.
Jak dalece historiografia burżuazyjna okresu przed- i między

wojennego ignorowała zagadnienia społecznych ruchów świadczy 
chociażby fakt, że sumienny historyk francuski A. Waddington, 
w swej Histoire de Prusse t. I poświęcił wojnie chłopskiej w r. 1525 
dokładnie jedno zdanie, w którym zresztą zdążył stwierdzić, że po
wstanie zostało łatwo i „w sposób umiarkowany** poskromione. To 
też niejeden historyk polski wiedział niewiele o tym powstaniu. 
Dobrze się też stało, że temu ostatniemu może poważniejszemu od
pryskowi wielkiej wojny chłopskiej w latach 1524—1525 poświęcono 
obecnie źródłową i sumienną rozprawę.

42) Tak na przykład postępował Jerzy brandenburski w księstwie kar- 
niowskim, gdzie od r. 1523 wprowadzał w praktyce zasadę „cuius regio eius
religio“ (S o f f n e r, o. c., I, str. 134). W 1\ 1941 wydaje staroście karniow- 
skiemu polecenie, by opornych zmusić po upływie pół roku do sprzedaży do
bytku i opuszczenia kraju. S o f f n e r J., Schlesische Fiirstenbriefe aus der
Reformationszeit, (Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens 21, r. 1887, str. 414).

4S) Zob. C z a p l i ń s k i  W., Wpływ reformacji i kontrreformacji na sto
sunki narodowościowe na Śląsku, (Przegl. Hist. 40, 1950).



Autor rozprawy, zajmujący się już od dłuższego czasu zagadnie
niami pomorskimi, słusznie nie ograniczył się do przedstawienia sa
mego powstania, ale poprzedził przedstawienie samego ruchu ob
szernym omówieniem genezy tego zjawiska.

Po wstępie, w którym omówił problematykę powstań chłopskich 
w czasach wcześniejszych, przy czym główny nacisk położył na omó
wienie ideologii powstań chłopskich w Niemczech, przedstawił autor 
obszernie sytuację ludności poddańczej w Prusiech w XV i pierw
szych dziesięcioleciach XVI w. Główny nacisk położył tu autor na 
sprąwę powolnego pogarszania się sytuacji poddańczej ludności 
chłopskiej tej prowincji. Przyczyny tego zjąwiska upatruje autor 
idąc zresztą za badaczami niemieckimi w zniszczeniach wywołanych 
wojnami w XV w., w powstaniu na tym terenie gospodarki folwarcz
nej, w tworzeniu przez Zakon po wojnie 13-letniej poważnych laty- 
fundiów rozdawanych świeckim właścicielom, wreszcie w pogorsze
niu się monety pruskiej, który to ostatni fakt skłaniał panów do 
zwiększania czynszów i świadczeń chłopskich. W części tej zwrócił 
też autor uwagę na skomplikowane stosunki etniczne panujące wów
czas jeszcze na tym terytorium, wobec tego, że obok ludności nie
mieckiej i polskiej istniała tu jeszcze poważna grupa dawnej lud
ności pruskiej, która w poszczególnych komturiach tworzyła jeszcze 
większość ludności.

W drugiej części rozprawy omówił autor ruchy społeczne ma
jące miejsce w ciągu piętnastego wieku w ważniejszych miastach 
Prus, przede wszystkim Gdańska, Elbląga i Królewca. W końcu tej 
części zajął się niezadowoleniem i formami walki klasowej wystę
pującymi na wsi pruskiej jeszcze przed wybuchem powstania.

Ostatnią część rozprawy (47 stronic na ogólną liczbę 148) poświę
cił wreszcie autor przedstawieniu przebiegu samego powstania 
w Sambii i Natangii. Małe stosunkowo rozmiary tej najważniejszej 
części książki stają się zrozumiałe, jeśli się zważy, że powstanie 
chłopskie w Prusiech trwało istotnie bardzo krótko. Chłopi sambijscy 
wyruszywszy przeciw szlachcie w nocy z 2-go na 3-ci września 
w dwu gromadach po zajęciu i splądrowaniu kilku dworów dali się 
już 7-go września przekonać delegatom Królewca, że należy rozejść 
się spokojnie do domów i tam oczekiwać decyzji nowego księcia, 
co do którego chłopi żywili niezbyt uzasadnione przekonanie, iż im 
sprzyja. Ruch w Natangii trwał jeszcze krócej, albowiem zacząwszy 
się później skończył się w chwili, kiedy chłopi natangijscy dowie
dzieli się o tym, że chłopi sambijscy powrócili do domów. Gdy potem 
jeszcze w miesiącu wrześniu przybył do Prus książę Albrecht i po
maszerował na czele stosunkowo poważnej siły zbrojnej przeciw 
chłopom, ci nie pomyśleli o oporze i bez walki wydali w ręce księcia 
głównych przywódców powstania. Kilkunastu z nich zostało potem 
ukaranych śmiercią.

Autor wykorzystał do swej pracy sumiennie obszerną literaturę 
niemiecką oraz uwzględnił szeroko literaturę radziecką odnoszącą się 
do zagadnienia powstań chłopskich i wypowiedzi klasyków mark



sizmu w tej sprawie. Równie dokładnie wykorzystał autor źródła 
drukowane. Poza tym sięgnął do źródeł rękopiśmiennych znajdują
cych się w Archiwum Gdańskim, Bibliotece Gdańskiej wreszcie 
w Archiwum biskupim we Fromborgu. Przy przedstawieniu przebie
gu samego powstania posłużył się w pierwszym rzędzie kroniką Ri- 
chaua, uzupełniając ją przede wszystkim zapiskami zawartymi w nie- 
uwzględnianym dotąd rękopisie nr 1295 Biblioteki Miejskiej w^Gdań- 
sku.

Przy sposobności omawiania źródeł wykorzystanych przez autora 
warto podkreślić, że autor wyraźnie omyłkowo wprowadził czytel
nika w błąd, informując go we wstępie, że niektóre listy powstań
ców oraz listy Gattenhofera i Polenza do księcia Albrechta są za
mieszczone w znanym wydawnictwie P. Tschackerta (Urkundenbuch 
zur Reformationsgeschichte des Herzogtums Preussen). Tschackert 
bowiem podaje te listy jedynie w bardzo ogólnikowych regestach, 
powołując się na to, że są one drukowane w Preussische Provinz- 
blatter.

Przedstawienie, jakie autor w oparciu o literaturę i źródła dał 
czytelnikowi jest sumienne i dokładne. Przeprowadzone przez niego 
rozumowanie poprawne i ostrożne, wnioski zaś naogół przekonywu
jące. Nieliczne też zastrzeżenia jakie zgłosimy poniżej nie osłabiają 
wartości tej cennej książki.

Zaczynając od poważniejszych zarzutów, wydaje mi się, że autor 
niedocenia czynników, które mogły poważnie przyczynić się do wy
buchu powstania chłopskiego, mianowicie wprowadzenia reformacji 
i obalenia instytucji zakonu krzyżackiego. Dalecy jesteśmy natural
nie od przypisywania tym dwu czynnikom jakiegoś wyjątkowego 
znaczenia. Na wsi pruskiej istniało dość materiału palnego, który 
wystarczał do rozpalenia ognia powstania. Jednakowoż warto pod
kreślić, że taki lub nieco inny materiał palny istniał i wr innych 
okolicach wschodnich Niemczech a mimo to powstapie o takim za
sięgu wybuchło właśnie w Prusiech. Otóż wydaje mi się, że fakt zli
kwidowania w szybkim tempie znienawidzonej przez ludność insty
tucji zakonnej, dalej usuwanie hierarchii kościelnej, głoszone bądź 
co bądź nowych haseł religijnych musiało wśród chłopów pruskich 
wywołać wrażenie, że nadszedł czas radykalnych zmian, które na
leży koniecznie wykorzystać dla przeprowadzenia zmian również 
i na terenie stosunków społecznych. Z chwilą przecież' zniesienia za
konu krzyżackiego powstała na terenie Prus nowa, nieznana dotąd 
władza księcia świeckiego; mogło to więc wywołać wśród chłopów 
przekonanie, że należy zgłosić się do nowej władzy ze swymi pre
tensjami zanim się ona ostatecznie ustabilizuje i zanim wszystko 
wejdzie w swe normalne tory. Charakterystycznym jest, że wśród 
powstańców istniało przekonanie, że książę uwzględni ich życzenia. 
Autor słusznie podkreśla, że wiara w dobrą wolę władzy naczelnej 
występuje normalnie u powstańców chłopskich, niemniej jednak 
może wartałoby podkreślić, że w tym wypadku była ona trochę 
usprawiedliwiona. Wszak autor sam stwierdza, że Albrecht jako



wielki mistrz stawał po stronie plebsu przy okazji jego zatargów 
z radą miejską w Królewcu a przecież wiemy, że biedniejsza ludność 
tego miasta pozostawała w żywych kontaktach z ludnością okolicz
nych wsi Sambii i Natangii.

Reformacja odegrała poza tym napewno nie małą rolę w przy
gotowaniu powstania w drodze infiltracji przez bardziej radykalnych 
jej zwolenników na wieś pruską różnych radykalnych haseł. Wszak 
w Królewcu kazał przez jakiś czas cieszący się dużym uznaniem 
u drobnego mieszczaństwa i plebsu zwolennik radykalnego nurtu 
reformacji Amandus, którego wreszcie biskup Polenz z tego powodu 
usunął z Prus.

Przy tej sposobności chcielibyśmy zakwestionować wypowie
dziane na stronie 99 twierdzenie autora, że Prusy ,,już w r. 1523 przy
jęły oficjalnie bez żadnych walk czy protestów naukę Lutra1 Twier
dzenie to jest zbyt pospiesznym uogólnieniem. Jest wprawdzie rze
czą powszechnie wiadomą, że w grudniu 1523 r. biskup Polenz rzą
dzący państwem w imieniu Albrechta opowiedział się wyraźnie po 
stronie reformacji, ale to nie było równoznaczne z przejściem całych 
Prus na luteranizm. Wszak dopiero w styczniu 1524 Polenz naka
zuje duchowieństwu, narazie tylko biskupstwa sambijskiego, chrzcić 
dzieci w języku niemieckim i p o l e c a  czytanie pism Lutra (Tschac- 
kert II nr 176). Ewangelizację innych miast poza Królewcem prze
prowadzał Polenz powoli dopiero w 1524 r. Podobnie nie można 
mówić o braku protestów przeciw wprowadzaniu luteranizmu. O ist
nieniu opozycji śwaidczy chociażby surowy mandat, wydany przez 
Polenza 15 sierpnia 1524, grożący karami i niełaską księcia tym, 
którzy by odważyli się postępować przeciw głosicielom nowej wiary 
(Tschackert II nr 249).

Podobny sprzeciw budzi w uważnym czytelniku rozprawy twier
dzenie wypowiedziane przez autora na stronie 102, że jeśli chodzi 
o ideologię wojny chłopskiej, „nie można mówić w Prusiech o re
cepcji haseł niemieckich". Twierdzenie to kłóci się z przeprowadzo
nym przez autora rozbiorem haseł ideologicznych powstania. Wręcz 
przeciwnie na podstawie wywodów autora można stwierdzić, że 
chłopi pruscy wzorowali się na dwunastu artykułach (sam autor 
zresztą przyznaje, że „chłopi sambijscy znali 12 artykułów dolno- 
szwabskich"). Przecież postulaty wyrażone w cytowanym przez 
autora na stronie 94 liście przypominają bardzo wyraźnie, chwilami 
nawet w sformułowaniu, artykuły 1, 2 i 4 artykułów dolnoszwab- 
skich. Podobnie wydaje mi się, że do postawienia radykalnego hasła 
usunięcia w ogóle szlachty mógł zachęcić chłopów pruskich fakt 
wysunięcia takiego hasła w zachodnich Niemczech. Nie chodzi mi 
tu naturalnie o jakąś mechaniczną wpływologię, ale wydaje mi się, 
że skoro chłopi pruscy znali artykuły dolnoszwabskie, to trudno 
nawet przypuszczać, by nie wywarły na nich silnego wrażenia i by 
nawet podświadomie nie przejmowali sformułowań swych braci 
znad Dunaju. Wszak sformułowanie swych myśli i postulatów nie 
przychodziło tym prostym ludziom łatwo.



Odnośnie do przedstawienia samego powstania sambijskiego 
miałbym pewną pretensję do autora, że omówiwszy dość dokładnie 
ideologię rewolucyjną powstańców nie dość silnie podkreślił rewo
lucyjny rozmach samego ruchu. Weźmy dla przykładu fakt zajęcia 
przez chłopów dworu w Kaymen i zachowanie się ich tam i porów
najmy to, co na ten temat powiedział autor z tym, co o tym mówi 
kronika Richaua. Nie dość jasno przedstawił też autor sprawę zor
ganizowania się drugiej grupy chłopskiej w Schaaken. Wreszcie wy
daje mi się, że byłoby bardzo instruktywne zestawienie początku po
wstania, roli młynarza z Kaymen z podobnymi wypadkami znanymi 
z historii wojen zachodnio-niemieckich.

Drobne wątpliwości możnaby jeszcze mnożyć, ale ponieważ nie 
dotyczą one spraw istotnych ograniczymy się do wyżej wypowie
dzianych uwag. Nawiasowo tylko wspomnimy, że zaliczenie Bran
denburgii w XV wieku do „obszarów o szybko rozwijającej się kul
turze miejskiej" jest mylne.

Wartość pracy podnosi załączony na końcu tekst oryginalny 
i tłumaczenie kroniki Richaua, najcenniejszego źródła do samego 
powstania sambijskiego. Autor jednak wobec tego niepotrzebnie cy
tuje w odnośnikach dłuższe partie z tej kroniki zamiast poprostu 
powołać się na odpowiednie strony załącznika.

Wł. Czapliński

D z i e w u l s k i  Wł., Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początku 
XVII w. Studia Śląskie, Przegl. Zach. VIII, 1952, z. dodatkowy, 
s. 418—492.
Artykuł dr W. Dziewulskiego należy do szeregu prac demogra

ficznych wykonanych przez pracowników oddziału wrocławskiego 
byłego Instytutu Zachodniego J). Główną podstawą, na której oparł 
się autor były dwa spisy osób obowiązanych do obrony kraju (pospo
litego ruszenia) sporządzone przez stany śląskie w r. 1577 i 1619. 
Wyniki tych spisów znane już były w literaturze od XVIII w. i słu
żyły za podstawę do obliczeń ludności Śląska XVI i XVII w. O ile 
autor postanowił w oparciu o nie przeprowadzić powtórną próbę usta
lenia ludności Śląska tego okresu, to zdawał sobie sprawę, że próba 
taka aby była celowa, musi być głębsza i oparta na poważniejszych 
argumentach naukowych niż wszelkie poprzednie.

Dlatego też rozpoczynając pracę, zajmuje się autor dokładnie 
genezą powstania spisu z r. 1577, sięgając do wcześniejszych prób 
przeprowadzenia tego rodzaju spisu jeszcze od czasu wojen husyc- 
kich. Niestety nie zachowały się do dnia dzisiejszego poszczególne 
spisy poddanych z poszczególnych rejonów Śląska, tak że autor tak

G o l a c h o w s k i  St., Opole w r. 1787, Przegl. Zach. 1952 nr 1/2; Ł a- 
d o g ó r s k i T., Ocena statystyk śląskich w dobie absolutyzmu światłego 
(1741—1805), tamże; D z i e w u l s k i  W., Rozwój zaludnienia Ziemi Kłodzkiej 
w XVIII wieku na tle przemian gospodarczych i społecznych, tamże; D z i e 
w u l s k i  W;, Studia kłodzkie, Rocznik Kłodzki 1949 nr 1/2.



samo jak i jego poprzednicy był zmuszony oprzeć się na wynikach 
podsumowania całego spisu, jakie załączono do ordynacji o obronie 
Śląska uchwalonej przez Stany Śląskie w r. 1578. Jednak dzięki 
odnalezieniu w Archiwum Archidiecezjalnym współczesnej kopii 
ordynacji mógł autor poprawić usterki występujące w przedrukach 
tej ordynacji (w danych dotyczących wyników spisu) u Schickfussa, 
Lucae, Fibigera i Pachalego.

Spis, który dzieli Śląsk na 4 rejony (w przybliżeniu: Śląsk Górny, 
Środkowy, Północny i Pogórze) jest o tyle ciekawy, że występuje 
w nim aż 15 grup społecznych wśród ludności osiadłej obowiązanej 
do obrony kraju. Brak natomiast w spisie ludności nieosiadłej — 
biedoty wiejskiej i miejskiej. Specjalny rozdział poświęca autor ana
lizie wymienionych w spisie grup społecznych. Z ciekawszych wnios
ków występujących w tym rozdziale na uwagę zasługują uwagi do
tyczące zmniejszania się liczby szlachty posesjonatów na przestrzeni 
lat 1577—1787. Fakt ten tłumaczy autor w pierwszym rzędzie kon
centracją dóbr szlacheckich w ręku magnatów, a w pewnym stopniu 
przechodzeniem dóbr szlacheckich w posiadanie mieszczan. Zagad
nienia tego autor bliżej nie rozpracowuje, a jest ono bardzo ciekawe. 
Że wykupywanie ziemi przez mieszczan miało jeszcze w XVI w. po
ważne rozmiary, świadczy choćby postanowienie szlachty głogowskiej 
z r. 1513 zakazujące sprzedaży ziemi rycerskiej nieszlachcicom 2). Po 
wojnie trzydziestoletniej wykupywanie ziemi przez mieszczan praw
dopodobnie ustało, lub przynajmniej zmniejszyło się. Poważne za
strzeżenia budzi tłumaczenie przez autora terminu „mieszczanie" — 
-burger, jako właścicieli domu w obrębie murów miejskich 3). W rze
czywistości bowiem obywatelami miast na Śląsku byli w tym czasie 
nie tylko posiadacze nieruchomości, lecz wszyscy podatnicy pocią
gani do świadczeń na rzecz miasta, którzy mieli prawo, a często nawet 
obowiązek nabycia obywatelstwa bez względu na posiadanie czy nie 
posiadanie nieruchomości. Zresztą już w r. 1403, jak wykazał to 
Mendl dla Wrocławia, wielu rzemieślników nie posiadało własnych 
domów, a było podnajemcami domów, czy mieszkań w domach patry- 
cjuszowskich 4). Czy byłoby do pomyślenia, aby do obrony kraju nie 
pociągano rzemieślników miejskich, członków cechów, skoro wzy
wano do niej nawet osiadłych rzemieślników wiejskich.

Po omówieniu grup społecznych wymienionych w spisie, przy
stępuje autor do próby oszacowania ludności Śląska w r. 1577. Dla 
ustalenia możliwie dokładnych mnożników dla poszczególnych grup 
społecznych jako środków pomocniczych używa danych spisu lud
ności Śląska dokonanego przez władze pruskie w 1787 i wyników 
badań innych uczonych. Zebrane w tym punkcie w przypisach dane 
literatury przynoszą ciekawe informacje do tak ważnych zagadnień,

2) S c h i c k f u s s  J., New-Vermehrete Schlesische Chronica, Jena 1625, 
III, str. 437.

3) D z i e w u l s k i  W., Zaludnienie Śląska, str. 426.
4) M e n d 1 B., Breslau zu Beginn d. 15 Jahrhunderts, Zeitschr. d. Ver. 

L Gesch. Schlesiens 63, str. 177.



jak kwestia biedoty miejskiej, czy przeciętna ilość głów w rodzinach 
poszczególnych kategorii ludności wiejskiej. Interesującą jest też 
tabela przedstawiająca zmiany w strukturze socjalnej wsi śląskiej na 
przestrzeni lat 1577—1787, obejmująca jedynie kmieci, zagrodników 
i chałupników. Jako wynik obliczeń ustala autor globalną liczbę 
ludności Śląska na 1.252.445 ludzi, w tym 995.120 ludności wiej
skiej i 257.325 czyli 20,5% ludności miejskiej. Wynik ten jest wyższy 
od dotychczas przyjmowanej w literaturze cyfry ludności Śląska 
przełomu XVI/XVII w. Sposób w jaki autor do niego doszedł budzi 
pewne zastrzeżenia. Po pierwsze nie wydaje się słuszne uznanie 
wszystkich mieszczan za posiadaczy nieruchomości i zastosowanie 
wobec nich mnożnika 7,5 jako przeciętnej ilości mieszkańców jednego 
domu. Dalej bardzo ryzykowne wydaje się zastosowanie przy obli
czaniu ludności wiejskiej stosunku 1 : 10 jako stosunku ludności 
wiejskiej do sumy kmieci, zagrodników i chałupników, na podstawie 
tego, iż podobny mniej więcej stosunek wykazywały w r. 1787 za
cofane w strukturze społecznej wsi powiaty bytomski i grodkowski. 
Wreszcie w obliczaniu ludności budzi nieufność nieuwzględnienie 
szeregu kategorii społecznych występujących w spisie, które acz
kolwiek nieliczne, jednak w sumie o kilkadziesiąt tysięcy zmieniłyby 
wynik obliczenia (szlachta, duchowieństwo).

Obliczywszy ogólnie liczbę Śląska, autor porównuje następnie 
zaludnienie miast w XVI i początkach XVII w. z ich zaludnieniem 
w r. 1787. Dane dla XVI i początku XVII w. wymieniające ilość 
mieszkańców osiadłych, ilość domów w mieście itd. czerpie autor 
z literatury. Niezwykle staranne zestawienie informacji o ludności 
miast Śląska z bardzo bogatej literatury, jest rzeczą ze wszech miar 
pożyteczną i będzie napewno przydatne dla wielu prac syntetycz
nych. Ponad to podaje autor również tabelę ruchu naturalnego 
(chrzty, zgony i śluby) dla wielu miast. Tabele te są 'częściowo prze
jęte z literatury, częściowo zaś wynikiem własnych badań archiwal
nych autora. Jakie wnioski wysuwa autor z dokonanego przez siebie 
porównania? — Według autora, który wnioski ogólne dawał jedynie 
w odniesieniu do każdego z czterech rejonów Śląska osobno: ludność 
miejska w rejonie I (Górny Śląsk) na przestrzeni XVI—XVIII w. 
wyraźnie wzrosła, w rejonie II (Śląsk środkowy) daje się zauważyć 
pewna stabilizacja i brak większych zmian w zaludnieniu, w rejo
nie III (Śląsk północny) i IV (Pogórze) ogólnie należy przyjąć ubytek 
ludności, przy czym ubywa głównie ludności w miastach większych, 
natomiast miasta małe wykazują pewien wzrost. Niepokojąco wy
gląda zamieszczona na stronie 461 tabela porównawcza rozwoju miast 
w latach 1577—1787, bowiem o ile pod r. 1577 podaje się ilość miesz
czan osiadłych, to pod r. 1787 występuje liczba domów mieszczań
skich. Takie porównanie nie daje właściwie jasnego obrazu. Trudno 
bowiem określić stosunek mieszczan osiadłych do ilości domów 
w miastach i to zwłaszcza w dwu tak odległych od siebie epokach.

Następny, krótki zresztą rozdział pracy, poświęcony jest analizie 
danych spisu z r. 1577 dotyczących ludności wiejskiej. Autor przy



stępując do sprawdzania tychże danych ubolewa nad zaginięciem 
w czasie ostatniej wojny spisu łanów i kmieci sporządzonego na 
Śląsku także w r. 1577. Otóż o ile spis ten dla całego Śląska zaginął, 
to przynajmniej na tenże spis dla nyskiego udało mi się natrafić 
w Archiwum Państwowym we Wrocławiu 5). Podobnie dokładnych 
informacji o ludności nie tylko wiejskiej lecz również i miejskiej 
znacznych obszarów Górnego Śląska mogą dostarczyć urbarze dóbr 
zamkowych księstwa opolsko-raciborskiego z XVI i XVII w., których 
poważna część ocalała6), a na których rzekome zaginięcie skarży 
się au to r7 8). W rezultacie porównuje on dane spisu jedynie z wyni
kami literatury dotyczącymi podziału ludności wiejskiej na kmieci, 
zagrodników i chałupników w dobrach świeckich i duchownych 
w różnych częściach Śląska, stwierdzając, że w przybliżeniu wyniki 
spisu 1577 r. odpowiadają przedstawieniom literatury.

Dalej chcąc sprawdzić wiarogodność spisu 1577 r. sięga autor 
do rezultatu podobnego spisu przeprowadzonego w r. 1619. Podobnie 
jak w poprzednim wypadku przedstawiona jest geneza spisu. 
W omówieniu ówczesnej sytuacji społecznej na Śląsku podaje autor 
szereg ciekawych informacji dotyczących walk klasowych na wsi 
i w miastach w drugiej połowie XVI i początkach XVII w. Niestety 
wyniki spisu 1619 r. ujęte są w źródle (Acta Publica) sumarycznie 
bez podziału na poszczególne grupy społeczne, co utrudnia porówna
nie z r. 1577. Przystępując do analizy spisu 1619 r. dr Dziewulski za
stanawia się nad możliwościami wzrostu ludności Śląska na prze
strzeni lat 1577—1619. W tym celu podsumowuje wyniki literatury 
dotyczące osadnictwa tego okresu i dochodzi do przekonania, że za
kładanie nowych osad, stosunkowo nielicznych i położonych na gor
szych gruntach, nie miało zbyt wielkiego wpływu na zwiększenie się 
liczby ludności. Większe natomiast znaczenie przypisuje autor roz
szerzaniu się już istniejących osad. Wywody te popiera m. in. intere
sującą tabelą przedstawiającą rozwój zabudowy 13 miast śląskich.

Przechodząc do wsi i chcąc ustalić mniej więcej stosunek lud
ności osiadłej (posesjonatów) do pozostałej ludności, podaje autor ta
belę dotyczącą ilości komorników w kilku majątkach różnych okolic 
Śląska. Zwraca przy tym uwagę na fakt, że największy procent ko
morników występuje w dobrach duchownych. Fakt ten tłumaczy 
w ten sposób, że wypływało to z braku chałupników w tychże do
brach. Tłumaczenie to wydaje się dość powierzchowne i nie wyjaś

5) Spis nyski sporządzony już w r. 1576 nosi tytuł: Verzeichniss der Huben 
und Erbuntertanen im Fiirstentum Neisse 1576. Zachowany jes*t w Arch. Państw, 
we Wrocławiu pod sygnaturą Rep. 31. VIII. 1. e. I.

6) Zaginęły najwcześniejsze urbarze zr. 1534, natomiast późniejszych ur- 
barzy zachowało się dość sporo we Wrocławskim Archiwum Państwowym 
w repertorium 35, dział I, pod numerami: 27, 50a, 53a, 59i, 591, 59p, 81 a, 81b, 
81c, 850, 97c, 97e.

7) D z i e w u l s k i  W., Zaludnienie Śląska, str. 469, przyp. 341.
8) Tamże, str. 475.



nia zasadniczej przyczyny zjawiska. Bardziej prawdopodobne może 
być to, że w dobrach własności kościelnej (ale nie klasztornej) opóź
niającej się nieco w rozwoju gospodarki folwarcznej, w dobrach, 
w których w XVI w. najważniejszą rolę często odgrywały czynsze, 
ułatwione było szybsze rozwarstwienie się wsi niż gdzie indziej, co 
jest, jak wykazał Marks, nieodłącznym zjawiskiem przy panowaniu 
renty pieniężnej na wsi w okresie późnego feudalizmu9). Moim 
zdaniem istnienie komorników w tak znacznej ilości można tłuma
czyć występowaniem w tychże majątkach w pewnej ilości zamożnych 
gospodarstw chłopskich, które potrzebują pracy komorników. Istot
nie gospodarstwa takie w niektórych kluczach biskupstwa wrocław
skiego, jakie omawia autor, można znaleźć.

Wstrzymując się od próby dokładnego obliczenia ludności Śląska 
w r. 1619 dr Dziewulski wysuwa cyfrę hipotetyczną 1.565.556 czyli 
o 25°/o wyższą niż w r. 1577, odpowiadającą procentowemu wzrostowi 
ilości mieszkańców na tej przestrzeni czasu. Ustaliwszy mniej więcej 
wysokość wzrostu ludności, zastanawia się autor nad jego przy
czynami. Badając przyrost naturalny w miastach wykazuje, że malał 
on stopniowo, by w końcu nawet dojść do tego, że ilość zgonów prze
wyższała liczbę urodzin. Wobec tego głównym źródłem przyrostu lud
ności na Śląsku w tym czasie była wieś. Próbując tłumaczyć ogólny 
przyrost ludności zjawiskami ekonomicznymi autor wymienia na
stępujące czynniki: 1. wkroczenie Śląska w epokę akumulacji pier
wotnej (rozwój górnictwa i hutnictwa, początku manufaktury roz- 
pruszonej), 2. wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą na wsi 
w związku z intensyfikacją gospodarki rolnej. Jednak o ile zjawiska 
te powodowały zwiększenie zapotrzebowania na ręce robocze i stwa
rzały nowe źródła egzystencji, to autor stwierdza wyraźnie, że cho
dziło tu o egzystencję ,,nad wyraz nędzną11 zagrodników, chałupników, 
komorników oraz pracowników żyjących z nakładu. Już przed wojną 
trzydziestoletnią daje się zauważyć w związku z pogarszaniem się 
sytuacji gospodarczej spadek przyrostu naturalnego.

Wreszcie osiągnięte przez siebie wyniki kontroluje dr Dziewulski 
w sposób retrogresywny, porównujący je z późniejszymi danymi
0 stanie zaludnienia Śląska aż do r. 1805, oraz podaje tabelę wzrostu 
ludności i gęstości zaludnienia na przestrzeni lat 1577—1805. Jako 
załącznik do artykułu zostały dodane opracowane przez autora tablice, 
ilustrujące ruch naturalny w 32 parafiach wiejskich Śląska w końcu 
XVI i na początku XVII w.

Artykuł dr Dziewulskiego jest pozycją cenną w historiografii 
Śląska. Oparty na bardzo wszechstronnym wyzyskaniu literatury
1 uwzględnieniu źródeł archiwalnych daje nam może jeszcze szkico
wy i nie we wszystkich szczegółach jasny i wystarczający obraz 
zagadnień ludnościowych Śląska XVI w. Jednak jak słusznie pod
kreślił autor jest to praca rzeczywiście pionierska, pierwsze posta
wienie tych problemów na tak poważnej płaszczyźnie badawczej. 
Można w niektórych punktach nie zgadzać się z wywodami autora,

9) Ma r k s  K.,Das Kapitał, III, Berlin 1950, str. 850.



możliwe że niektóre jego wyniki zostaną w przyszłości skorygowane, 
niemniej stwierdzić trzeba, że materiał zebrany przez Dr Dziewul
skiego będzie niezwykle cenną pomocą dla historyków Śląska XVI 
i XVII w., a w przyszłości jego rozprawa stanowić będzie podstawę 
do dalszych badań zagadnień ludnościowych Śląska tego okresu.

Roman Heck

S l e z s k y  S b o r n i k ,  Acta Silesiaca, 1951, XLIX, zesz. 3, 4,
1952, L, zesz. 1—3.
Wychodzący z wielką regularnością w Opawie kwartalnik budzi 

zainteresowanie historyka polskiego z paru powodów: zarówno ze 
względu na problematykę śląską, przekraczającą często granice Ślą
ska czeskiego, jak również ze względu na częste poświęcanie miejsca 
stosunkom polsko-czeskim. Wkład Slezskiego Sbomika do uaktyw
nienia kontaktów naukowych obu krajów jest znaczny, a przejawia 
się zarówno w recenzowaniu wielu prac polskich, jak i drukowaniu 
artykułów o tematyce polsko-czeskiej.

Pod tym względem omawiane zeszyty Sbomika przynoszą kilka 
ciekawych pozycji. Znany historyk czeski, Józef Macourek, zajął się 
„pochodem Husytów ku wybrzeżom Bałtyku w r. 1433“ (t. 50 z. 2). 
Zagadnienie, będące bardzo ważnym etapem współpracy polsko-czes
kiej w dobie husyckiej, było już parokrotnie przedmiotem badań. 
Pomimo tego szereg faktów, łączących się z nim, pozostał nie wy
jaśniony. Braki te dały się częściowo uzupełnić na podstawie listów 
mistrza Zakonu Krzyżackiego, Pawła Russdorfa, do miasta Gdańska 
(z archiwum gdańskiego), niedostatecznie wykorzystanych przez Sim
sona (Geschichte der Stadt Danzig t. I, s. 178—180). Autor starał 
się wydobyć z nich możliwie wiele o przebiegu wyprawy, o współ
pracy Husytów z Polakami i oddziaływaniu na ludność ziem zakon
nych. W przypisach dodał obszerne ekscerpty z kilku listów.

W znacznie późniejszy okres przenosi nas artykuł Milana Ku- 
delki, Paweł Stalmach a Słowacja (t. 50 z. 1). Ze względu na szczu
płość materiału rękopiśmiennego (korespondencja) podstawą źródło
wą dla autora były prace drukowane, przede wszystkim pamiętnik 
Stalmacha i roczniki Gwiazdki Cieszyńskiej (noszącej w latach 
1848—51 nazwę Tygodnika Cieszyńskiego). Do zawiązania kontak
tów z działaczami słowackimi dały Stalmachowi okazję już studia 
w liceum w Bratysławie w latach 1843—5. Specjalnie znajomość 
ze Sturem wywarła duży wpływ na Stalmacha, gdyż pod jego wpły
wem zaczął on wydawać Tygodnik Cieszyński. Silne prądy polono- 
filskie wśród młodzieży bratysławskiej przyczyniły się do poznania 
przez Stalmacha polskiej literatury i kultury. Uświadomienie naro
dowe tego działacza skłaniało nawet burżuazyjną literaturę czeską 
do zarzucania Słowakom, że za pośrednictwem Bratysławy doszło 
do powstania orientacji polskiej na Śląsku cieszyńskim, czemu zde
cydowanie przeciwstawił się autor. Zainteresowanie się Słowacją 
i Słowakami wywarło wpływ także na tematykę czasopisma Stal
macha przez cały czas jego życia.



Stosunków kulturalnych polsko-czeskich . dotyczy ogłoszona 
przez tego samego autora korespondencja V. Praska (historyka 
i twórcy gimnazjum czeskiego w Opawie) z Polakami (t. 49 z. 4). 
Obejmuje ona lata 1891—1905, a jako adresaci względnie nadawcy 
ze strony polskiej występują m. in. J. Bystroń, Biblioteka Uniwer
sytecka w Krakowie, ks. J. Świeży, J. Londzin, Ign. Rychlik, 
W. Heck, Wiktor Hahn, Przem. Dąbkowski. Treść korespondencji 
dotyczy przeważnie spraw szkolnych lub związana jest z pracami 
naukowymi.

Dalsze przyczynki do stosunków polsko-czeskich podają Ande- 
lin Grobelny (Śląski pisarz w Polsce, t. 49 z. 3), drukując list Anny 
Goczałkowskiej do śląskiego pisarza, Pawła Macurida z 1681 r. oraz 
Józef Matuszewski z Poznania, wydając list Franciszka Palackiego 
do Józefa Chociszewskiego z 25. XII. 1863 (t. 50 z. 2), drukowany 
już przez tego ostatniego w piśmie ,,Lech“ w r. 1878.

Dalszą grupę artykułów, budzących specjalne zainteresowanie, 
stanowią prace, poświęcone stosunkom ekonomicznym na Śląsku 
czeskim. Wśród nich uwagę zwracają rozważania V. Żacka, nad 
„Głównymi zadaniami w badaniach dziejów górnictwa i hutnictwą 
w kraju ostrawskim“ (t. 50 z. 1). Punktem wyjścia rozważań autora 
jest fakt, że rząd i społeczeństwo czeskie dążą do utworzenia 
z ostrawskiego jednego z najważniejszych okręgów przemysłowych 
Europy. Praca historyka winna przyczynić się także do rozwoju tego 
terenu. W związku z tym autor zastanawia się nad szeregiem pro
blemów, a więc np. granicami okręgu i przeprowadza krytykę do
tychczasowej historiografii, zarówno ze względu na nieopracowanie 
pewnych zagadnień, jak i braki samych prac, pisanych przeważnie 
ze stanowiska i dla potrzeb przedsiębiorców kapitalistycznych. Dłuż
szy wywód poświęcił Żaćek ogólnej charakterystyce materiałów ar
chiwalnych, których znajomość jest dla badacza konieczna, a obok 
tego wspomniał także o źródłach, pochodzących od przedstawicieli 
proletariatu (postuluje on m. in. inicjatywę zebrania na wzór polski 
pamiętników górników). Po uwagach, dotyczących periodyzacji roz
woju górnictwa i hutnictwa, autor przeszedł do zarysowania planu 
badań nad wszechstronnie pojętym rozwojem struktury społecznej 
proletariatu ostrawskiego. Tak szeroki program musi być wykony
wany przez cały zespół ludzi, co Żaćek podkreślił bardzo mocno na 
końcu artykułu.

W jednej z innych prac o charakterze szczegółowym Jindfich 
Chylik zajął się rozwojem hutnictwa we Frydlandzie i okolicy (t. 50 
z. 2). Podobnie, jak w innych artykułach o podobnej tematyce, za
mieszczonych w poprzednich rocznikach Sbornika, materiału źró
dłowego dostarczyły mu w pierwszym rzędzie archiwum brneńskie 
i archiwum arcybiskupie w Kromieryżu. Na tej podstawie autor 
przedstawił kolejno: założenie kuźnic i ich działalność we własnym 
zarządzie do r. 1783, dzierżawę rodziny Homolać w latach 1780— 
1826, zarząd arcybiskupi i związki z nowozakładanymi hutami wit- 
kowickimi (1826—36), okres dalszego rozwoju (1836—53), „pod na-



Ciskiem rosnącej konkurencji (1853—1892)“ i wreszcie likwidację 
produkcji surowego żelaza i jego wytopu oraz likwidację wytwa
rzania produktów walcowanych. Ostatni okres potraktowany został 
tylko w skrócie, a w całym artykule nacisk położony został na za
gadnienia produkcyjne raczej z pominięciem kwestii robotniczej.

Rudolf Zuber zajął się wcześniejszym okresem, opisując w krót
kim artykuliku poszukiwania złota w  Tatrach koło Hukwaldu 
w czasie wojny trzydziestoletniej (t. 49 z. 3). Podstawę źródłową 
dała mu korespondencja, znaleziona w archiwum arcybiskupim 
w Kromieryżu.

Tematyka artykułów, poświęconych ruchom społecznym, sku
pia się pod względem chronologicznym przede wszystkim wokół 
zagadnień ruchu robotniczego w XIX wieku, głównie w jego poło
wie. W latach, kiedy „widmo komunizmu krążyło po Europie", oba
wiali się go także władcy monarchii habsburskiej, stąd gorączkowe 
poszukiwania administracji metternichowskiej za „śladami szwaj
carskiej i paryskiej grupy komunistów na Śląsku w latach 1843— 
1847“, przedstawione przez Stanislava Adamćika (t. 50 z. 2). Mimo 
że znalezione ślady były słabe i nieliczne, niewątpliwie działalność 
komunistów pewne odbicie znajdowała także i na Śląsku austriac
kim, przy czym władze sądziły, że zostają one tam przeniesione przez 
Śląsk pruski (Dzierżoniów, Bielawa). Ten sam autor w krótkim ar
tykuliku opisał rozruchy robotników w fabryce sukna Hirta w Bi- 
lovcu na przełomie lat 1845 i 1846 (t. 49 z. 3). Bezpośrednim po
wodem wystąpienia robotników były nadużycia fabrykanta na tle 
ściągania z płacy na fundusz opieki lekarskiej, który pozostawał pod 
wyłącznym zarządem kapitalisty. B. Indra omówił strajk górników 
w Doubravie w r. 1852 (t. 50 z. 1) na tle położenia proletariatu, ce
chującego się ogólnym wzrostem cen, zwłaszcza cen żywności, a od
mową podwyższenia płac. Na materiałach drukowanych, głównie 
na czasopismo Slovan Amerikansky, oparty jest artykuł Josefa 
Poliśenskiego „Z początków czeskiego internacjonalizmu proletariac
kiego", opisujący dzieje czeskiej sekcji Pierwszej-Międzynarodówki, 
istniejącej w latach 1870—72 w Nowym Jorku (t. 50 z. 2).

Przedstawione powyżej grupy artykułów nie wyczerpują bynaj
mniej tematyki omawianych zeszytów Slezskiego Sbornika. I tak 
V. Novak w artykule Mapy Śląska Wielanda przedstawił prace nad 
kartografią całego Śląska w ostatnich dziesiątkach lat rządów habs
burskich (t. 49 z. 3 i 4). Zagadnienie posiada znaczenie również i dla 
historyków polskiej kartografii, gdyż wydany w r. 1752 Atlas Si- 
lesiae na swoich 21 mapach zawarł wyniki badań także w odnie
sieniu do Śląska Dolnego i Górnego.

Ze spraw archiwalnych Miloslav Rohlik ogłosił artykuł „Zerri- 
ske desky opavske — Knihy zadni 1431—1802“ (t. 49 z. 3), a Darina 
Lehotska podała silesiaca, znajdujące się w archiwum miasta Bra
tysławy (t. 49 z. 3).



W dziale recenzji uderza, jak zawsze, znaczna ilość sprawozdań 
z prac polskich (ogółem 22). Na specjalną uwagę zasługuje sumienne 
sprawozdanie z działalności Instytutu Śląskiego, opublikowane przez 
Mariana Tyrowicza (t. 50 z. 2). Tyrowicz dał w nim charakterystykę 
organizacji i działalności Instytutu oraz zestawienie wydanych prac.

Adam Galos
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