
zaprzecza, partie wałów zbudowane systemem potrójnych rowów i wałów 
(kolejność: rów, wał, równa przestrzeń; rów, wał, równa przestrzeń; rów, 
w ał)8 9, wykazują raczej kierunek obronny przed nieprzyjacielem od wschodu 
względnie północy niż od zachodu czy południa. Autor, mym zdaniem, zbywa 
ten problem rozważając jedynie zagadnienie, czy najwyższy wał musiał być od 
strony nieprzyjaciela, czy nie. Zdaje mi się, że takie postawienie sprawy 
jest jej dużym uproszczeniem. Nie chodzi tu o wysokość skrajnego wału, 
ale w pierwszej linii o fakt, czy jest możliwe, aby nadchodzący nieprzyja
ciel napotykał od razu wał (i to najniższy) a przekroczywszy go miał 
dla siebie coś w  rodzaju place ćTarmes — pas równej ziemi szerokości 
6 —12 m e — dla skupienia się i zaatakowania następnej przeszkody. Nie będąc 
archeologiem nie roszczę sobie pretensji do rozstrzygnięcia tego problemu. 
Ale zdaje mi się, że dopiero szczegółowe badania archeologiczne na terenie 
wałów śląskich, jak również studia porównawcze nad innymi tego typu obwa
rowaniami, będą mogły dać szczegółową i wyczerpującą odpowiedź na pro
blemy poruszone w interesującym szkicu dra Kiersnowskiego. Niemniej próba 
jego oparta na bardzo szerokim materiale źródłowym musi być uznana za cie
kawą i pouczającą.

Karol Maleczyński
\

J. M a c e k, PROKOP VELIK¥ (2iva Minulost, t. XXII, Praga 1953, s. 212).
Postać Prokopa Wielkiego jednego z najwybitniejszych przywódców hu- 

syckich była w historiografii burżuazyjnej spychana na margines zaintereso
wań. Główna działalność Prokopa przypada bowiem na okres silnego wzmo
żenia się ruchu husyckiego w krajach Europy środkowej, na lata poważnych 
powstań ludowych i wiąże się z szeregiem zagadnień najchętniej przez tę 
historiografię pokrywanych milczeniem lub przedstawianych w krzywym 
zwierciadle jako łupieskie pochody zdziczałych rzekomo mas husyckich. Autor, 
doskonały znawca epoki, kreśli w książce przeznaczonej dla szerokiego ogółu 
czeskiego postać Prokopa, jednego z najwybitniejszych ludzi owych czasów 
i jednej z największych postaci dziejów czeskich.

Autor zdradza się na każdej karcie ze swą gorącą sympatią dla postaci 
Prokopa, patrzy na niego oczyma historyka-marksisty. Lata po śmierci Żyżki, 
w których ów radykalny kaznodzieja taborycki jest faktycznym władcą Czech, 
przywódcą zwycięskich taboryckich wojsk ludowych, równouprawnionym ne
gocjatorem w stosunku do Zygmunta Luksemburskiego czy soboru bazylej- 
skiego, to najwspanialszy tryumfalny okres wojen husyckich. Nie Prokop jest 
istotnym twórcą wypadków. To rewolucyjny ruch ludowy znajdujący szeroki 
oddźwięk po Nadrenię i dalekie ziemie ruskie i niemieckie potrzebował przy
wódcy i wydał go właśnie w osobie Prokopa. Niemniej indywidualność jego 
zaważyła silnie na dziejach ruchu.

Prokop łączył nieprzejednaną wolę walki z reakcją feudalną, hierarchią 
kościelną, papiestwem i znienawidzonym przez Czechów Luksemburczykiem 
z wielkim talentem organizatora i wodza „wojsk polnych" oraz niemniejszym

8 Por. s. 156.
9 Ibid. Za pierwszym wałem licząc od wschodu wynosi on 6  m szerokości, 

za drugim 1 2  m.



realizmem w polityce i zdolnościami dyplomatycznymi. Umiejętność organizo
wania chłopstwa do czynnej walki, konsekwentne dążenie do porozumienia 
z pospólstwem miejskim tak czeskim, jak wszystkich terenów Śląska, Nie
miec czy Węgier, na których znalazły się oddziały taboryckie, przenikliwe 
rozszyfrowanie obłudnych haseł, rzekomo pojednawczych, wysuwanych przez 
Zygmunta i sobór, umiejętność pozyskiwania nawet tych, którzy już raz od 
ruchu odpadli, -konsekwentne wysuwanie haseł pokojowych w stosunku do 
wszystkich, którzy gotowi są uznać podstawowe hasła ideologiczne tabory- 
tów, wszystkie te cechy charakteryzujące Prokopa zaważyły silnie na okresie 
pełnych tryumfów pochodów czeskich z lat 1428—1433, podobnie jak boha
terska śmierć Prokopa pod Lipanami zaważyła na przyśpieszeniu ostatecznej 
klęski wyprzedzającego poniekąd swoją epokę ruchu.

Książka Macka budzi u badacza dziejów Śląska tym żywsze zaintere
sowanie, że z działalnością Prokopa na Śląsku wiążą się najściślej dzieje 
powstania husyckiego na ziemi nadodrzańskiej. Należy podkreślić, że Macek 
jest jak najdalszy od przypisywania czy to Prokopowi, czy to wojskom ta- 
boryckim w ogóle decydującej roli w wypadkach śląskich. Odwrotnie, pod
kreśla bardzo silnie, że tryumfalne pochody na Śląsk nie byłyby możliwe, 
gdyby nie postawa miejscowej ludności, a zwłaszcza żywiołowe poparcie dla 
husytów ze strony chłopów śląskich. Niemniej i tutaj występuje Prokop jako 
wódz, a w wielu wypadkach istotny kierownik i nauczyciel tak mas ludo
wych, jak i polskiego, ruskiego a nawet niemieckiego rycerstwa, które gotowe 
było wbrew górze feudalnej wiązać się z ruchem husyckim. Zdaniem Autora 
dzięki Prokopowi Zygmunt Korybutowicz powrócił z drogi zdrady na rzecz 
Luksemburczyka do walki u boku taborytów na Śląsku; on również jest ini
cjatorem rokowań z miastami.

Czytelnik polski żałuje oczywiście, że wypadki śląskie nie zostały przez 
Autora potraktowane szerzej. Być może, okazałoby się wtedy, iż np. kon
sekwentna polityka Prokopa w stosunku do pospólstwa miejskiego nie była 
tak na Śląsku bezowocna, jak sądzi Autor po jednym przykładzie Namysłowa. 
Ogólne i zwięzłe traktowanie spraw śląskich jest jednak wytłumaczalne roz
miarami i charakterem całej książki.

Ewa Maleczyńska
I

O. S. P o p i o ł e k ,  BUNTY CHŁOPSKIE NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
DO ROKU 1811, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1954, s. 8 8  

+  mapka Górnego Śląska.
Badanie zagadnień związanych z dziejami wsi śląskiej, a w szczególności 

z walką klasową chłopów, napotyka znaczne trudności. Wynika to z jednej 
strony z fragmentaryczności i niekompletności źródeł dotyczących wewnętrz
nego życia wsi i sporów z panami, z drugiej strony z niechęci nauki burżua- 
zyjnej do zajmowania się podobną tematyką. Jeżeli więc stosunkowo wiele 
miejsca poświęcono zagadnieniom gospodarki pańskiej i problemom prawnego 
położenia ludności wiejskiej, to o wiele gorzej przedstawia się zagadnienie 
walki klasowej. Poza pracą Ziekurscha i kilkoma drobnymi artykułami brak 
opracowań, które dotyczyłyby omawianej problematyki. Dlatego też podjęcie 
tego tematu było sprawą pilną i z uznaniem należy powitać ukazanie się pracy 
mgra O. S. Popiołka. „Pracę tę — pisze Autor — poświęcam chłopom Opolsz


