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Wspomniany w nagłówku tom zawiera 363 regesty doku

mentów, znajdujących się w oryginałach w Archiwum Ziemi 
Czeskiej w Pradze. Każdy regest opatrzono dokładnym opisem 
oryginału, wykazem wzmianek we wcześniejszych inwentarzach 
i repetitoriach archiwalnych oraz wykazem druków. Wydanie 
na ogół staranne, zaopatrzone wykazem zużytkowanej litera
tury oraz dokładnym indeksem osób i miejscowości, odda ba
daczom niewątpliwie cenne usługi.

Wypadnie wyrazić żal, że wydawca, śledząc pilnie za do
tychczasowymi drukami regestowanych przez siebie dokumen
tów, pominął zupełnie wydawnictwa polskie i to nawet tak 
ważne dla epoki Monumenta Medii Aevii, a wśród nich Index 
Actorum saec. XV, który byłby mu oddał niewątpliwe usługi, 
cytuje bowiem często druki przez wydawcę nie uwzględniane.

Badacza polskiego interesują oczywiście w pierwszej linii 
polonica wspomnianego tomu Archiwum. Ogromna ich większość 
to dokumenty już znane z dawniejszych druków czy regestów. 
Są jednak i pozycje — o ile można doraźnie sprawdzić — nowe, 
w nich nieco silesiaców. Tu należy np. dokument Wacława IV 
z 8 kwietnia 1380 dla magnata czeskiego Tomasza z Koldic 
w sprawie zakupna od jednego z mieszczan domu we Wrocła
wiu, uchylający wszelkie pretensje osób postronnych do koszto
wności i pieniędzy, które mogłyby być znalezione w tym domu 
(nr 10) ; następnie dokument z 12 czerwca 1399 w sprawie grun
tów poza miastem posiadanych dziedzicznie przez mieszczanina 
świdnickiego Piotra Nagila (nr 134); dokument z r. 1414 wy
znaczający sędziów rozjemnczych w sporze między biskupem 
wrocławskim Wacławem a księciem Ludwikiem Brzegskim (nr 
225).Pod nr 282 wreszcie mamy ciekawy przyczynek do dziejów 
powstania wrocławskiego z r. 1418. Jest to pismo datowane 
z dnia 19 stycznia 1420 a skierowane do Zygmunta Luksembur
skiego, w którym patrycjat szeregu miast śląskich a mianowicie 
Wrocławia, Świdnicy, Strzegomia, Jawora, Lwówka, Bystrzycy, 
Jeleniej Góry, Namysłowa i Środy występuje wspólnie z żąda
niem ukarania winnych zajść wrocławskich sprzed dwu lat. Akt 
ten rzuca nowe światło, na same wypadki wrocławskie, które 
obudziły, jak  widać, żywe echo w szeregu innych miast śląskich 
skoro doprowadziły zaniepokojony patrycjat do gremialnego 
wystąpienia.

W innym przypadku nowe światło na pewne zdarzenia rzuci 
samo systematyczne zestawienie materiału skądinąd znanego, 
ale rozproszonego. Dotyczy to np. aktów wystawionych przez 
Zygmunta Luksemburskiego na zjeździe w Wiedniu w marcu 
1426 r. Literatura zwróciła już dawno uwagę, że na zjeździe 
tym obecnym był jeden z książąt mazowieckich, poszukujący 
u króla rzymskiego oparcia przeciwko Jagielle, oraz że Luksem-



burczyk transumował wówczas akt hołdowniczy Wacława Mazo
wieckiego na rzecz Czech z r. 1320. Z regestów zestawionych 
przez dr Haasa występuje jednak wyraziście inny fakt, na który 
dotąd nie zwrócono dostatecznej uwagi, a mianowicie, że na 
tymże zjeździe Zygmunt transumował również aż dziesięć do
kumentów hołdowniczych i innych stwierdzających prawo Lu
ksemburgów do Śląska. Wprawdzie tylko dwa z tych transump- 
tów nie były dotąd drukowane (tj. pomieszczone pod nr 322 oraz 
325 transumpty dokumentów biskupa wrocławskiego Przecława 
z lat 1342 i 1358) a pozostałe były już znane, ale rozrzucone i to 
częściowo po starych i mało dostępnych wydawnictwach, dzięki 
czemu nie były analizowane jako całość. Nie bez znaczenia dla 
oceny faktu jednoczesnego wystawienia tych aktów na zjeździe 
wiedeńskim jest również dokładny opis archiwalny transumptów 
dany przez dr Haasa. Z not na plikach okazuje się, że sporzą
dził je wszystkie jeden i ten sam człowiek, Michał prepozyt bo- 
lesławski ,,ad mandatum domini regis“ . Transumpt dokumentu 
Karola IV z r. 1355 zawiera nadto na rubrum charakterystyczny 
dopisek: Ista littera custodiatur bene pro domino rege Bohemie. 
Akty te mają niewątpliwie inną wymowę niż transumpt doku
mentu mazowieckiego. Podczas bowiem gdy Mazowsze było 
w r. 1426 niewątpliwym lennem korony polskiej i wznawianie 
pretensji luksemburskich do niego było groźbą czy atakiem ze 
strony Zygmunta — Śląsk pozostawał współcześnie w niekwe
stionowanej, jak  mogłoby się wydawać, zależności lennej od 
Czech. A jednak zaszła potrzeba ponownego obwarowania tej 
zależności aż dziesięcioma dokumentami. Można śmiało przyjąć, 
że musiało to stać w związku z jakimiś nieznanymi nam bliżej 
planami rewindykacji Śląska wznowionymi przez Polskę w tym 
właśnie roku. Plany te są tym ciekawsze, że rzecz miała miejsce 
w przededniu wielkiej antyhusyckiej insurekcji Śląska w r. 1427 
i następnych. Zagadnienie warte jest bliższego zbadania; jest 
jednak niewątpliwą zasługą omawianego tomu archiwum zwró
cenie na nie uwagi. „ , ,

°  Ewa Maleczynska

G r a u s  F r . : Mestka chudina v dobę pfedhusitske. Wyd. Melan- 
trich. Praha 1949, str. 236.
Autor podjął temat niemal nietknięty przez dotychczasową 

historiografię czeską. Nawet bowiem studia B. Mendla, wnoszące 
stosunkowo najwięcej światła do dziejów gospodarczych i spo
łecznych Czech XIV w., pozostawiły raczej na uboczu zagad
nienia dotyczące najuboższej ludności miejskiej w tej epoce.

Za końcową granicę chronologiczną swych badań przyjmuje 
Graus zasadniczo rok 1419 jako datę wybuchu rewolucji husyc- 
kiej, w której biedota dobiła się, chwilowo bodaj, udziału w rzą
dach miastem. Granicę początkową wytycza stan źródeł nie się
gających wstecz poza początek wieku XIV. Zresztą i dla tego
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