
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



okresu są one fragmentaryczne i każą ograniczyć badania prze
ważnie do ludności Pragi. Autor odnosi się krytycznie do war
tości źródeł prawnych dla poznania faktycznego stanu rzeczy. 
Sporo materiału wykrywa w rachunkach i innych urzędowych 
księgach miejskich, ale za najbogatsze w materiał uznaje źródła 
proweniencji prywatnej : różne zapiski gospodarcze, umowy, ko
respondencję; wartościowymi okazują się również źródła lite
rackie, wśród których na czoło wysuwają się kazania doby 
przedhusyckiej. źródła historiograficzne dały materiał skąpy, 
ograniczający się głównie do ogólnikowych wiadomości o klę
skach elementarnych. Mimo fragmentaryczności źródeł staje 
Graus na stanowisku możliwości zastosowania metody staty
stycznej przynajmniej odnośnie do niektórych problemów. Na
leży podkreślić, że w pracy został obficie wykorzystany mate
riał rękopiśmienny głównie z archiwum praskiego. Materiał, ja 
kim autor rozporządzał, pozwala mu z całym naciskiem raz je 
szcze stwierdzić, że „należy zaliczyć do bajek" starą tezę 
o braku konfliktów klasowych w średniowieczu, o harmonijnym 
współżyciu grup posiadających i wyzutych z własności, a nawet 
tezy ograniczającej konflikty społeczne po miąstach do antago
nizmu kupca i rzemieślnika, a podtrzymywanej jeszcze przez 
Mendla (Mendl B .: Socjalne krize a zapasy w mestach XIV v. 
Praha 1926).

źródła nie pozwalają ująć cyfrowo liczby biedoty praskiej 
podobnie jak  nie pozwalają ustalić bezspornie samej liczby lud
ności Pragi w omawianym okresie (autor przyjmuje liczbę całej 
ludności wahającą się między 40 000 podawanymi przez Men
dla a 30 000 podawanymi przez Beera). Obszernie analizuje au
tor stosunek poszczególnych grup biedoty do procesu produkcji. 
Wyróżnia w jej obrębie:

1. Robotników niekwalifikowanych, pracujących jako na
jemnicy dzienni (,,laborator“ źródeł łacińskich; 1398 czeski ter
min „nadenik"; 1323 niemiecki termin „teglich gesinde"; 1387 
,,arbeiter“ ) . Ludność ta napływała przeważnie ze wsi. Wyjąw
szy najcięższe lata czarnej śmierci, był jej w Pradze nadmiar, 
a w czasie żniw odpływała niejednokrotnie sezonowo na wieś.

2. Czeladnicy pozbawieni nadziei zostania mistrzami i pra
cujący dożywotnio jako kwalifikowani robotnicy. Autor przyj
muje, wbrew Mendlowi, istnienie tej grupy już na przełomie 
XIV i XV w. Zaledwie dla 20% tej kategorii ludności da się 
ustalić względnie świeże przybycie ze wsi do miasta. Reszta po
chodzi z ludności z dawna osiadłej w mieście. Praga odczuwała 
zasadniczo brak tego rodzaju pracowników. Toteż najem ich 
bywał długoterminowy, nieraz roczny. Praca w obrębie czasu 
najmu była przymusowa a zbiegostwo karane. Specjalnie uciąż
liwa, równająca się prawie niewoli za długi, była forma najmu 
polegająca na spłacie pracą zaciągniętego długu.



3. Zdeklasowani majstrowie-rzemieślnicy pozbawieni czę
ściowo narzędzi pracy, a mianowicie cenniejszych narzędzi i za
dowalający się chałupniczą przeróbką surowca na półsurowiec 
(1324 praca chałupnicza w obrębie cechu złotników; 1378 przę
dzenie wełny na poczet spłaty za zastawiony warsztat tkacki).

4. Czeladź domowa (famulus, senator, celed, knecht).
5. Kobiety lekkich obyczajów i żebracy. Dwie ostatnie gru

py stały poza obrębem procesu produkcji.
Graus podkreśla słusznie, że biedota miejska XIV w. nie sta

nowiła klasy społecznej w znaczeniu, w jakim ją  stanowił pro
letariat miejski XIX w. Wchodziły bowiem w jej skład, jak  wi
dać, grupy o najrozmaitszej sytuacji gospodarczej i prawnej, 
nieraz w stosunku do siebie antagonistyczne, co uniemożliwiało 
powstanie świadomości klasowej, a w wyniku tego powodzenie 
rewolucji społecznej.

Na dalszych kartach pracy zajmuje się autor analizą eko
nomicznej sytuacji biedoty, a mianowicie analizą wysokości płac 
i ich stosunku do kosztów utrzymania. Płace pozostawały w wie
ku XV na poziomie, jaki ustalił się około r. 1380, i wahały się 
przeciętnie dla robotników kwalifikowanych od dwu do trzech 
groszy praskich dziennie, a dla robotników niekwalifikowanych 
od 1— 2 groszy. Specjalnie niskie, niższe niż w innych miastach, 
były płace robotników niekwalifikowanych w Pradze. Ceny 
przeciętnego kosztu utrzymania na poziomie robotniczym ustala 
autor dla czasu około połowy XIV w. na 3— 4 groszy dziennie. 
Płace więc były głodowe.

Analizując prawne położenie plebsu, podkreśla Graus kla- 
sowość ustawodawstwa miejskiego rozróżniającego odrębny wy
miar kar dla patrycjatu i dla biedoty oraz bezlitosne wydusza
nie opłat miejskich z tej ostatniej. Niemałym czynnikiem po
garszającym je j położenie był również wyzysk fiskalny ducho
wieństwa.

Ogromnie charakterystyczne dla sytuacji w Pradze w cza
sach przedhusyckich są przeprowadzone przez autora badania 
nad zadłużeniem mieszkańców. Tak np. zastawy zapisane w księ
gach sądowych miejskich Nowego Miasta wykazują, że w latach 
1388— 1416 było wśród rzemieślników 490 wierzycieli a 718 
dłużników; wśród robotników rolnych 9 wierzycieli a 23 dłużni
ków; wśród służby domowej 7 wierzycieli a 80 dłużników. Jesz
cze dosadniej maluje sytuację zestawienie przedmiotów odda
wanych pod zastaw. Zaledwie 12 procent stanowią przedmioty 
luksusowe, 38 procent odzież, 4,3% narzędzia pracy.

Położenie biedoty pogarszało się z biegiem lat. Napływały 
coraz nowe fale ludności ze wsi, Praga stawała się nadmiernie 
wielkim miastem w porównaniu do jej struktury gospodarczej. 
Brakło przemysłu, który by wchłonął zbytnią ilość rąk, a dekla
sując się rzemieślnik powiększał liczbę biedoty. Przyczynę za



hamowania rozwoju przemysłu widzi autor w braku kapitału 
(znajdował się on głównie, według Grausa, w ręku szlachty 
i księży i lokowany był nie w produkcji a w dobrach ziemskich) 
oraz w braku rynku zewnętrznego, w zahamowaniu eksportu. 
Autor podkreśla, że nie bez wpływu były tu stosunki gospodar
cze panujące w całej Europie i kryzys, jaki przechodził handel, 
a również i stosunki polityczne. Na położeniu biedoty odbijał się 
szczególnie dotkliwie spadek wartości drobnej monety (1 zł wę
gierski w r. 1350 stanowił równoważnik 80 groszy praskich; 
w r. 1425 130 groszy praskich). A w tej właśnie drobnej mone
cie otrzymywała biedota swoje wciąż utrzymujące się na jed
nym poziomie płace i zakupywała zwyżkujące stale produkty.

Głód i zarazy wyniszczały bezlitośnie ową najuboższą war
stwę, ale i one nie były w stanie rozładować narastającej sytuacji 
rewolucyjnej. Na tle położenia biedoty praskiej analizuje autor 
radykalizm kaznodziei praskich z lat poprzedzających rewolucję 
husycką z Janem Zeliwskim na czele. Stwierdza zarazem, że 
choć wyrastał on w sposób naturalny z sytuacji, to jednak uwi
kłany w współczesną mistykę kościelną nie mógł zbudować świa
domości klasowej mas, do której nie było jeszcze dostatecznego 
podłoża w stosunkach produkcyjnych epoki.

1 Do pracy dołączył autor dwa aneksy zawierające bardzo 
cenny materiał cyfrowy. Pierwszy aneks poświęcony jest bada
niu ewolucji cen w omawianym okresie, drugi — analizie zadłu
żenia.

Oceniając pracę Fr. Grausa jako całość, wypadnie podkre
ślić, że największa jej wartość leży właśnie w zgromadzonym 
materiale. Natomiast co do syntetycznego wyjaśnienia genezy 
zobrazowanych stosunków praca budzi u czytelnika pewne za
strzeżenia. Autor ogranicza się do analogii zachodnio-europej
skich i do zachodnio-europejskiej literatury, nie uwzględniając 
całkiem historycznej literatury radzieckiej ostatniej doby, kła
dącej tak wielki nacisk na znaczenie rozwoju wewnętrznego 
rynku w krajach na wschód od Łaby. Trzeba zresztą zaznaczyć, 
że Graus podkreśla sam, że nie był w stanie ze względu na do
stępne w danej chwili źródła wyczerpać wszystkich zagadnień 
związanych z tematem. Specjalnie słusznym wydaje się tu twier
dzenie, że sytuacja biedoty miejskiej może być całkowicie zba
dana jedynie przy równoczesnym uwzględnieniu stosunków na 
wsi czeskiej, czego dotąd brak literaturze historycznej czeskiej.

Niemniej, jeżeli chodzi o badania nad genezą rewolucji hu- 
syckiej, książkę Grausa należy uznać za bardzo wielki krok na
przód. Dość tu przypomnieć tak niedawną, tak wytrawnym 
i świetnym piórem napisaną, a tak jednostronną w analizie 
pozagospodarczych czynników genezy husytyzmu książkę F. M. 
Bartosa: Cechy w dobę Husowe 1378— 1415 (Praha 1947).

Ewa Malcczyńska
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