
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
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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


