
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).


