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Czeska nauka historyczna posiada dobrą tradycję w badaniach nad walkami 
społecznymi w miastach średniowiecza. Niektóre z prac historyków czeskich należą 
już do klasycznej literatury w tej dziedzinie i trudno wyobrazić sobie znawcę 
dziejów średniowiecznych miast Europy środkowej, który nie korzystałby z ich 
osiągnięć metodycznych oraz materiałowych. Operująca danymi z wielu krajów 
rozprawa B. Mendla rozbiła niegdyś ostatecznie mit o spokojnym, harmonijnym, 
pozbawionych ostrzejszych konfliktów życiu średniowiecznych społeczeństw m iej
skich, przedstawiając ówczesne miasta jako arenę zajadłych bojów między patry- 
cjatem a rzemieślniczym pospólstwem1. W niedawnym czasie wydarzeniem na 
dużą skalę było ukazanie się opartej na wszechstronnym materiale źródłowym 
książki F. Grausa, która w sposób nowatorski skorygowała wnioski B. Mendla, 
wprowadzając trójczłonowy podział ludności miast na patrycjat, pospólstwo i bie
dotę, znany zresztą w literaturze X IX  w.1 2, oraz wykazując dowodnie istnienie 
dużych skupisk biedniackiego plebsu3.

Nową ciekawą czeską pracą z zakresu tej problematyki jest artykuł J. Mez- 
nika o ruchu rzemieślników i biedoty miejskiej w Brnie w roku 1378. Analizuje 
ona wprawdzie mały wycinek dziejów jednego miasta, ale Autor na podstawie 
tej analizy usiłuje postawić pewne nowe tezy o szerszym, ogólnoczeskim, a może 
nawet ogólnoeuropejskim znaczeniu. Przez to właśnie artykuł powyższy zasługuje 
na zainteresowanie historyków polskich.

Wiadomości o zaburzeniach brneńskich w 1378 r. podają dwie znane od 
dawna notatki tamtejszej księgi m iejsk ie j4. Donoszą one o samowolnych zebra
niach ludności miasta, z których wysłano dwukrotnie delegatów do rady miejskiej 
z petycjami dotyczącymi w pierwszym rzędzie ukrócenia spekulacji chlebem i mię
sem, a także dopuszczenia do udziału w posiedzeniach rady miejskiej 8 przedstawi
cieli cechów. Zaburzenia te były wielokrotnie opisywane i rozmaicie oceniane. Wi
dziano w nich bądź wystąpienie całego mieszczaństwa przeciwko piekarzom, rzeźni- 
kom i karczmarzom (B. Bretholz), ruch biednych rzemieślników (F. Sujan i J. Še- 
banek), przejaw walki klasowej biedoty miejskiej (F. Graus), czy też wspólnej walki 
rzemiosł i biedoty (F. Kavka, J . Dřímal), a nawet powstanie, którego siłę napędową 
stanowiła biedota, choć postulaty przedkładali rzemieślnicy (J. M acek)5. Zgodzić 
się więc trzeba z Autorem, że istnieją duże różnice i niejasności w interpretacji 
omawianych przez niego wydarzeń brneńskich 1378 roku.

Autor stara się niejasności te wyświetlić na podstawie gruntownej analizy 
wspomnianych notatek oraz innych źródeł mogących w sposób pośredni przy
czynić się do rozwiązania niektórych kwestii spornych. Z faktu, że wśród 8 zna
nych mistrzów — przedstawicieli gminu, wysłanych wtedy do rajców, nie znaj
duje reprezentantów wszystkich najważniejszych rzemiosł, a spostrzega 2 krawców-

1 B. M e n d 1, Sociální krise a zapasy ve m ěstech  čtrnastéha věku  (Český 
časopis historický X X X —X X X II, 1924—1926 i odbitka, Praha 1926).

2 Zob. F. E n g e l s ,  W ojna ch łopska w Niemczech, Warszawa 1950, s. 34;
K. T. I n a m a - S t e r n e g g ,  Deutsche W irtschaftsgeschichte in den letzten Ja h r 
hunderten  des M ittelalters, t. III, Leipzig 1899, s. 92 nn.

3 F. G r a u s ,  Chudina m ěstská v dohě předhusitské, Praha 1949.
4 Opublikowano je  w wyd. C odex diplom aticus et epistolaris M oraviae, t. X I, 

wyd. V. Brandl, Brünn 1885, nr 119 i 120, s. 108—110.
5 Szczegółowe dane bibliograficzne zestawia M e z n í k ,  op. cit., s. 637—638, 

przyp. 2—10.



-lataczy starej odzieży, wysuwa słuszny wniosek, że nie wysyłano ich według 
klucza cechowego, lecz jako delegatów jednolitego zgromadzenia. Następnie 
w oparciu o księgi podatkowe próbuje ustalić położenie majątkowe delegatów i do
chodzi do wniosku, że należeli oni do średniozamożnych i mniej zamożnych człon
ków średniej warstwy ludności m iejskiej, a jeden, lub nawet dwóch, do biedoty. 
Ta część wywodów Autora mimo skrupulatnego zestawienia danych podatko
wych nie jest w pełni przekonywająca. Tak więc J . Mezník stwierdza, że delegaci 
nie należeli do liczby 195 mieszczan (13% ogółu podatników), którzy płacili w 1387 r. 
ponad 1 grzywnę podatku. Nie informuje jednak, jak i odsetek z tych 195 stanowią 
rzemieślnicy. Prawdopodobnie nie byli oni zbyt liczni. Podanie kilku nazwisk rze
mieślników z tej grupy niczego nie wyjaśnia, a raczej spraw ia, wrażenie, że 
Autor woli tu uniknąć liczb, które mogłyby przeszkodzić konsekwentnemu udo
wodnieniu jego tezy. Takie samo zastrzeżenie nasuwa się w związku z wymie
nieniem wśród kilku nazwisk bogatych rzemieślników Jana, kowala opłacającego 
jedną grzywnę podatku, gdy taką samą sumę opłacał też krawiec Steire o iden
tycznym nazwisku ze Steire lataczem odzieży (renowatorem), którego Autor 
z tymże delegatem nie chce identyfikować. Zastrzeżenia te zmuszają do ostrożnego 
podejścia do tezy J . Meznika i pozwalają mniemać, że delegaci mogli mimo 
wszystko reprezentować ogół mistrzów cechowych uczestniczących w zebraniach, 
a nie tylko średnich i najbiedniejszych rzemieślników.

Dalej omawia Autor sytuację wewnętrzną w Brnie, a w szczególności skład 
rady miejskiej, i dochodzi wbrew dotychczasowej literaturze do wniosku, że 
w okresie powstania rekrutowała się ona nie z członków starego rodowego patry- 
cjatu, lecz z ludzi nowych. W radach brneńskich zasiadali wtedy też przedsta
wiciele cechów, przy czym reprezentowany był w nich zawsze cech rzeźników, 
a prawdopodobnie także piekarze i słodownicy. J. Mezník sądzi, że inne cechy 
dążyły również do uzyskania przedstawicielstwa w radzie, lecz „kupiecki patry- 
cjat i bogate rzemiosła niewątpliwie broniły swych pozycji” 6. Tymi bogatymi rze
miosłami miały być wymienione trzy cechy branży spożywczej. Czyżby rzeczy
wiście rzemieślnicy branży spożywczej mieli być najbogatszymi? Często za takich 
są uważani raczej złotnicy i kuśnierze. Może była to lokalna specyfika brneńska, 
którą warto by jednak jakoś podkreślić.

Następny odcinek artykułu charakteryzuje szczegółowy przebieg wydarzeń 
brneńskich w lipcu 1378 r. W klasztorze franciszkanów zeszli się wtedy potajemnie 
i nielegalnie mistrzowie cechów (poza mistrzami branży spożywczej). Sformułowano 
tam szereg skarg i postulatów, które przez wybranych przedstawicieli przed
stawiono radzie miejskiej. Skarżono się więc w pisanej petycji na spekulacje 
monetarne, oszustwa na Chlebie, podrażanie mięsa i piwa, wykupywanie żyw
ności dowożonej do miasta przez przekupniów-pośredników. Petycja pisemna przed
stawiona radzie była grzeczna i uniżona, nie zawierała przy tym żadnych postu
latów politycznych. Tylko ustnie domagano się dopuszczenia 8 rzemieślników do 
posiedzeń rady miejskiej. Autor wyciąga z tego dwa wnioski. Po pierwsze, mówienie 
o ruchu 1378 r. jako o buncie czy powstaniu jest przesadą. Po drugie, większość 
zgromadzonych rekrutująca się z uboższych rzemieślników i biedoty wysuwała 
tylko żądania ekonomiczne, a myśl o programie politycznym, o zmianach we 
władzach miasta była je j zupełnie obca. Wybrani na przedstawicieli bogatsi od 
ogółu mistrzowie cechowi wysunęli od siebie w żądaniach ustnych nieśmiało punkt 
o ośmioosobowej reprezentacji cechów. Po nowych zebraniach przywódców ruchu
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inni delegaci przynieśli radzie drugą petycję domagającą się ustanowienia wol
nych targów na chleb i mięso. To pozwoliło rajcom uspokoić delegację, ponieważ 
decyzja w tej sprawie należała do margrabiego, a obiecać wstawiennictwo u niego 
nie było rzeczą trudną. Przy omówieniu wypadków zastanawia fakt wybrania 
przez uczestników ruchu na miejsce schadzek kościoła franciszkańskiego. Autor 
nie zwraca na to najmniejszej uwagi.

Najbardziej ciekawa, a zarazem najbardziej dyskusyjna jest ostatnia część 
artykułu, w której J . Mezník wyciąga wnioski ogólne oceniające wypadki brneń- 
skie 1378 r. i sytuację społeczną w miastach czeskich oraz morawskich w XIV  w. 
U wielu czytelników wywoła zdziwienie rozpoczynająca ją  uwaga, że trudno jest 
mówić o sukcesie czy porażce ruchu, ponieważ jego cele były umiarkowane. Wy
daje się przecież, że osiągnięcie realnie istniejących celów stanowi sukces, a ich 
nieosiągnięcie porażkę. Gdy walczono o tani chleb, zdobycie go stawało się suk
cesem, a niezdobycie kieską. Inną jest rzeczą, czy daną przez Autora ocenę celów 
ruchu można uznać za słuszną. Nie jest chyba przypadkiem, że nasilenie akcji 
politycznej rzemieślniczego pospólstwa występuje niejednokrotnie w okresie kry
zysów ekonomicznych w miastach, gdy pojawiają się postulaty wolnych targów 
chlebem i mięsem. Śląsk mógłby dostarczyć na to pewnych przykładów 7. Być może, 
że rok 1378 stanowił pierwszą próbę sił pospólstwa brneńskiego, które w latach 
dziewięćdziesiątych XIV  w. zdobywa około połowę miejsc w radzie miejskiej.

Dalszą kwestią dyskusyjną jest sprawa stosunku między walkami cechów z pa
try cjatem a późniejszym ruchem husyckim. Otóż F. Graus postawił tezę. że  walka 
rzemieślników o udział we władzach miejskich w Czechach zakończyła się już 
w XIV  w. kompromisem, że pojedynczy mistrzowie cechowi dostali się do 
władz miejskich, wprawdzie indywidualnie, ze względu na stanowisko każdego 
z nich, lecz zadowoliło to pospólstwo, które faktycznie uczestniczyło w rządach 
m iastem 8. Autor godzi się z powyższym twierdzeniem F. Grausa. Problem nie 
wydaje się jednak tak prosty. Trudno bowiem przypuszczać, by rzemieślnicy 
w rozmaitych miastach dostawali się do rad tylko na skutek awansu społecznego 
jednostek, i to w czasie narastania kryzysu i antagonizmów społecznych w spo
łeczeństwach miejskich schyłku XIV  w. Byłbym skłonny raczej przypuszczać, 
że działo się to pod naciskiem politycznym cechów.

J. Mezník, przyjmując powyższe sformułowanie F. Grausa, słusznie twierdzi, 
iż zagraża ono twierdzeniu B. Mendla, „że od socjalnych walk XIV  w. do prze
wrotu husyckiego wiedzie nie tylko prosta, ale i logiczna linia rozwoju dziejo
wego” 9. Sam opowiada się jednak za prawdziwością powyższego twierdzenia, 
z tym zastrzeżeniem, że Mendl będący zbyt mocno pod wpływem teorii o dwu
warstwowym podziale ludności miejskiej starał się większość konfliktów wy
jaśniać przeciwieństwami między patry cjatem a rzemieślniczym pospólstwem. 
Tymczasem antagonizmy społeczne w miastach były o wiele bardziej skompli
kowane. Niezależnie od sporów między całym mieszczaństwem a innymi klasami
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s k i ,  J.  G i e r o w s k i ,  K.  M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje W rocław ia do roku  1807, 
Warszawa 1958, s. 149—162. Zarys walk klasowych miast śląskich w tym okresie 
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i warstwami społeczeństwa feudalnego istniały też spory pomiędzy mistrzami i cze
ladnikami, między poszczególnymi rzemiosłami czy między poszczególnymi rodzi
nami patrycjuszowskimi. Lecz spory powyższe, w odróżnieniu od walki cechów 
z patrycjatem, miały z zasady wąski zasięg, dotyczyły jedynie niewielkich grup 
społeczeństwa miejskiego. Autor dostrzega jeszcze jeden ruch o szerokim zasięgu 
w miastach średniowiecza, wywołany trwałą biedą, jednoczący plebs i część pospól
stwa ruch „biednego człowieka”. Posiadał on wtedy charakter żywiołowy i nie 
zdobył się na własny program polityczny. Autor łączy wypadki brneńskie z ru
chem tego rodzaju i podkreśla z całym naciskiem, że skoro biedniejsi rzemieślnicy 
i plebs porwali się do akcji nie mając jasnego celu i programu, jaka wielka siła 
tkwiła w tych częściach ludności miasta na wypadek wytyczenia celu i pojawienia 
się programu, za który można będzie walczyć. W związku z tym dochodzi do 
wniosku, że starcia między patrycjatem a pospólstwem, będące ważnym etapem 
rozwoju miast i społeczeństw feudalnych, nie nosiły jednak charakteru walk re
wolucyjnych, a dokąd do nich nie przyłączał się plebs jako samodzielny element 
składowy, nie miały nawet szans przerodzenia się w ruch rewolucyjny. Natomiast 
żywiołowy prąd niezadowolenia uboższych warstw ludności miast, owo nieza
dowolenie „biednego człowieka” mogło stać się w chwili pojawienia się programu 
rewolucyjnego niebezpieczne dla panujących warstw społeczeństwa feudalnego.

Niewątpliwą zasługą Autora jest zwrócenie uwagi na żywiołowy ruch uboż
szej części społeczeństw miejskich. W ostatnim okresie zwykliśmy niejednokrotnie 
w sposób zbyt schematyczny ujmować zagadnienie walk klasowych w miastach 
w ramy antagonizmów między patrycjatem, pospólstwem i biedotą. Ale J . Mezník 
nie rozwiązał kwestii do końca. Chodzi mianowicie o to, kto mógł ten żywiołowy 
ruch poprowadzić, kto mógł go zorganizować i dla swoich celów wyzyskać. Wy
daje się, że w X IV  w. stawali często na jego czele rzemieślnicy, którzy wykorzy
stywali go dla walki z patrycjatem. Czynnikiem predestynującym ich do tej roli 
było posiadanie przez nich organizacji cechowej i związane z tym wyrobienie 
społeczne, którego brakowało biedocie. Zresztą ruch „biednego człowieka” nie
łatwo jest rozpoznać i oddzielić od wystąpień cechów rzemieślniczych. Niełatwo 
jest tego dokonać nawet w wypadkach brneńskich 1378 r. Notatka sprawozdawcza 
o nich mówi wyraźnie we wstępie „quod singuli magistri artificum omnium 
operum trina vice conspiracionem et congregacionem iniverunt” 10 11. Petycje o wolne 
targi chlebowe wysłali przez 8 delegatów „rectores communitatis et operum me
chanicorum” u. Chodziłoby wreszcie o jeszcze jedną sprawę, o rolę pospólstwa 
w momencie pojawienia się w miastach „rewolucyjnej ideologii”, konkretnie haseł 
husyckich, o które chodziło w tym wypadku Autorowi. Wydaje się, że jest to 
kwestia wymagająca wcale niełatwych badań idących zarówno w kierunku usta
lenia stosunku tej ideologii do średniej, rzemieślniczej warstwy mieszczaństwa, 
jak  i udziału pospólstwa i organizacji cechowych w ruchu husyckim. Bez do
głębnego zbadania tych kwestii problem postawiony przez J . Meznika nie może 
być w sposób przekonywający wyjaśniony. Poważnym utrudnieniem tych badań 
będą aspekty narodowe ruchu husyckiego i stosunki narodowościowe w miastach 
czeskich XV w.

Roman H eck
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