
AĄNTONI GĄSIOROWSKI (POZNAŃ) 

Sobótka 1981 1 
PL ISSN 0037-7511 

HUSYTY ABRAHAMA ZBĄSKIEGO DZIAŁALNOśt PUBLICZNA 

Abraham, zwany Głowaczem ze Zbąszynia, znany jest dobrze w pols
kiej historiografii. Ilekroć pisze się o dziejach Polski po śmierci \\Tłady
sława Jagiełły, za nominalnych rządów jego małoletniego syna, Abraham, 
obok Spytka z Melsztyna, pojawia się w literaturze tam wszędzie, 
gdzie mowa o ruchu husyckim czy opozycji przeciw rządom Zbigniewa 
Oleśnickiego. Jest nazwiskiem-symbolem 1

. Jednocześnie o samym życiu 
Abrahama wiadomo stosunkowo niewiele 2_ Syn wojewody mazowiec
kiego Jana Głowacza z Leżenie i Nowego Dworu (zm. 1399) i Jadwigi 
z wielkopolskiego Graboszewa, Abraham odziedziczył Zbąszyń po śmier
d ojca, który otrzymał go niedawno (1393) od Władysława Jagiełły. 
W źródłach wielkopolskich występuje od 1402 r. wraz z matką i bratem 
Janem, piszącym się potem, po matce, z Graboszewa 3. Przez pierwsze 
ćwierćwiecze XV w. źródła przynoszą niewiele istotnych wiadomości 
o Abrahamie: występował na lokalnym partykularzu kościańskim jako
strona w drobnych procesach własnościowych, potem stopniowo coraz
częściej jako prokurator lub arbiter w sądach polubownych 4_ W 1423 r.
wymieniony został po raz pierwszy w składzie sądowego roczku ko
ściańskiego jako jeden z asesorów 5; potem występował w tym charak
terze częściej e. W obszernych wykazach asesorów, towarzyszących Wła
dysławowi Jagielle podczas jego prawie corocznych sądów w Kościanie,

1 Por. R. Hec k, Tabor a kandydat'Ura jagieHońska w Czechach (1438-1444), 
Wrocław 1964, tam też wcześniejsza literatura. •

z Najwięcej informacji u J. Kr as o n i a, Zbąszyń do przełomu XVI-go i XVII 

wieku, Zbąszyń 1935, s. 39 n.; za nim idzie J. M acek, Husyci na Pomorzu 
i w Wielkopolsce, Warszawa 1955, s. 120 n. 

3 Według kartoteki Słownika Historyczno-Geograficznego Polski Sredniowiecz
nej w pracowni Słownika IH PAN w Poznaniu (s. v. Zbąszyń). 

• Kr as oń, op. cit., passim. Brat Jan był potem jednym z nielicznych możnych

polskich oscylujących pomiędzy Koroną a Mazowszem. W 1419 r. starosta ryczywol
ski, 1420-1432 (1435) kasztelan santocki, był jednocześnie marszałkiem księcia Bo
lesława IV mazowieckiego 1429-1434, aby wreszcie w 1435 r. objąć godność ,voje

wody mazowieckiego. 
s Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: WAP Pozrnll'i), Koś

cian Z. 8 k. 50v (15 VI 1423). 
o Tamże k. 114, 339, Kościan Z. 9 k. 189 (1425, 1427. 1429).
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Głowacz wystąpił po raz pierwszy dopiero w 1428 r. 7 - w latach po

przednich, choć najpewniej obecny na rokach, nie był jeszcze uważany 
za prominenta godnego wymienienia w nagłówku podającym skład ase
sorów królewskich. Już jednak wcześniej, w 1425 r., otrzymał pierwszy 
dowód łaski ze strony króla: zapis 140 grzywien na sąsiadującym z do
brami zbąszyńskimi królewskim Rogozińcu s_ Przy królu w Kościanie 
potwierdzony jest również na sądach roku 1430 9; w dwa lata później 

wystąpił znów przy królu w Kościanie, ale już z tytułem sędziego ziem
skiego poznańskiego 10. Urząd otrzymał od Jagiełły zapewne niedługo 
przedtem, może właśnie w Kościanie11

; wkrótce, 17 VI, pojawił się przy 
królu i na sądzie w stołecznym Poznaniu 12_ Wtedy też przywiesił - wraz 
z bratem Janem - swoją pieczęć do wystawionego w Poznaniu 16 VI 
dokumentu obiecującego Jagielle wybór po jego śmierci jednego z sy
nów królewskich na tron polski 13. 

Urząd sędziowski był w tym czasie godnością wysoką i intratną. 
Wystarczy powiedzieć, że z trzech bezpośrednich poprzedników Zbąs
kiego na tym stołku, Mikołaj Sepieński był długoletnim zaufanym po
wiernikiem Witolda, Pasek Gogolewski przeszedł na sęstwo z podko
morstwa poznańskiego, Mikołaj Błociszewski zaś - z kasztelanii santoc
kiej. Jako wysoki urzędnik ziemski Zbąski wymieniany jest teraz czę
ściej przy królu: świadkował na wielkim przywileju krakowskim Jagiełły 
w 1433 r., na aktach ugody litewskiej z ltsięciem Zygmuntem w 1433 
i 1434 r. 14, towarzyszył też królowi na ostatnich sądach odprawianych 
przezeń w Kościanie (1433) 1s. Bywał również na roczkach sądowych 
odprawianych jeszcze za życia starego króla w Poznaniu i Kościanie: 
w Poznaniu na 10 roczków odbytych od jesieni 1432 do wiosny 1434 r. 
potwierdzony jest 3 razy, w Kościanie zaś - z 12 roków uczestniczył 
w 6 16. Na pozostałych osadzał swoich wicesędziów, którzy zresztą zasia
dali na rokach często i wtedy, gdy uczestniczył w nich sędzia. 

• WAP Poznań, Kościan Z. 9 k. 54v.
8 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, V, PoznaI'1 1908 (dalej: KDW), nr 418.

Dokument nie podaje tytułu. dla którego Zbą�ki otrzymał zapis. 

• 9 WAP Poznań, Kościan Z. 9, k. 281a (16 VII 1430).
10 Tamże, Z. 10, k. 1; A. Gąsiorowski, Urzędnicy wielkopolscy 1385-1500,

Po:i:na11 1968. s. 75. 
11 Brak zapisów w wielkopolskich księgach ziemskich lat 1430-1432 utrudnia

dokładniejszą datację. Pierwsza ,vzmianka o urzędzie 22 III 1432 (WAP Poznań, 

Kościan Z. 9, s. 39). 
12 WAP Poznań, Poznań Z. 11 k. 86v; Kościan Z. 10 k. 9, 22. 
a Kodex dyplomatyczny ·wielkiej Polski, Poznań 1840, s. 162--164 (AGAD, 

dok. perg. 824). 
1.1 Codex epistolaris saecuLi decimi quinti, t. U, s. 313; Akta unii Polski z Litwą, 

s. 89, 99.
15 W AP Poznaó, Kościan Z. 10 s. 176 (27 IV i433). Nie było go jednak na nieco

pólniejszym sądzie króla w Poznaniu w maju tego roku (WAP Poznań, Poznań Z. 12 

k. 75-llOv).
1a WAP Poznai1, Poznań Z. 11 k. 97 (1 VII 1432), Z. 12 k. 111 (16 II 1434),k. 177
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II 

Bliżej nie wiadonio, kiedy Abraham Zbąski stał się aktywnym wy
znawcą i propagatorem husytyzmu. Przypisany mu kiedyś list z 1421 r., 
adresowany do Jana księcia raciborskiego, jest ponad wszelką wątpli
wość listem Abrahama Czarnego z Goszyc 11. W 1431 r. Zbąski wraz 
z Mikołajem z Brzezia posłował do Czech - może wtedy związał się 
bliżej z nową religią 1s. W każdym razie przed śmiercią Władysława Ja
giełły nie słychać o jakichkolwiek husyckich wystąpieniach Zbąskiego. 
Dopiero Długoszowi zawdzięczamy informację, że po śmierci starego 
króla, Głowacz wraz ze Spytkiem z Melsztyna w lipcu 1434 r. sprzeciwili 
się koronacji młodego króla, co odczytuje się jako sprzeciw wobec do
minacji w państwie grupy panów małopolskich 19• W sierpniu roku na
stępnego na zjeździe w Piotrkowie, Zbąski miał stanowić - znów z Mel
sztyńskim - głowę stronnictwa szlacheckiego, domagającego się reformy 
systemu opłacania dziesięcin 20• Z tego samego roku (6 XI) pochodzą 
pierwsze wiadomości o odmawianiu płacenia dziesięcin przez naszego bo
hatera 21. Spory na tym tle z biskupem poznańskim Stanisławem Cioł
kiem odnotował i Długosz, acz bez chronologii wydarzeń: dziejopis wspo
mina, że Ciołek obłożył Zbąskiego klątwą, jego zaś Zbąszyń interdyk
tem 22• Wydarzenia te mogły mieć miejsce najpóźniej w 1437 r., w którym 
to roku Ciołek zmarł (10 XI) w Poznaniu 23. Po jego śmierci akcję prze
ciw Zbąskiemu podjął z dużą energią nowy biskup poznański Andrzej 
z Bnina, który doprowadził ostatecznie do upadku gminy husyckiej 
w Zbąszyniu i odprzysiężenia husytyzmu przez Zbąskiego (listopad 1440). 
Sprawy te są dobrze znane, przede wszystkim dzięki usta.leniom ks. 

(13 IV 1434). Kościan Z. 10 k. 22 (26 VI 1432), 182 (25 II 1433), 214a (25 Il 1434), 215 
(6 IV 1434), 256 (4 V 1434), 293 (1 VI 1434). 

11 Scriptores rerum SHesiacarum, VI, nr 20 - atrybucja Zbąskiemu w: R. He ck 
i E. Ma 1 e czyń ska, Ruch husycki w Polsce, Wrocław 1953, s. 71, wstęp, s. XVIII. 
Prawidłowa już u E. Ma 1 e czyń ski ej, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, 

Warszawa 1959, s. 406. 
1s Kr as oń, op. cit., s. 93; Archiwum Komisji Historycznej AU, t. XI, s. 445; 

Ma Cek, I. c.

19 J. Dług os z, Opera omnia, t. XIII, s. 544.
20 Ta mże, s. 561.
21 Acta capitulorum nec non iu.diciorum ecciesiasticorum selecta, t. Il, Kraków 

1902, nr 1065. 
iz Dl u go s z, op. cit., t. I, s. 510; t. XIII, s. 609-610. 
" J. N o w a c  ki, Dzieje archidiecezji poznańskiej, t. II, Poznań 1964, s. 84. Dłu

gosz wspomina, że Ciołek bojąc się napaści Zbąskiego, na pewien czas o puścił 
w ogóle Wielkopolskę. Stanowi to, być może, pewną wskazówkę datacyjną - trud
no przypuszczać, aby biskup mógł się obawiać Zbąskiego w okresie, gdy starostą 
wielkopolskim był brat Stanisława, Andrzej Ciołek z Żelechowa. Starosta zmarł 
późną wiosną 1436 (Gąsioro wski, op. cit., s. 89); wydarzenia te miały zatem 
zapewne miejsce za rządów starościńskich Rafała z Gołuchowa. 
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J. Nowackiego 24
• Niedługo potem, w pierwszej połowie 1441 r., Abraham

Zbąski zmarł 2s_
Zaangażowanie husyckie Zbąskiego w latach po 1434 r. aż prawie do 

śmierci nie ulega wątpliwości. Warto więc zapytać, czy wyklęty sędzia 
poznański prowadził w tym czasie jednocześnie życie publiczne stosownie 
do swego urzędu i statusu społecznego, zapytać o aktywność publiczną 
na forum sądów ziemskich, zjazdów publicznych, rady królewskiej, pań
stwowych kontaktów międzynarodowych. Sporządźmy jego skrócone 
itinerarium publiczne: 

1435: 30 VI - w Poznaniu przy staroście generalnym Andrzeju Cioł
ku podzastawia (?) Rogoziniec Piotrowi Ogance (WAP, Poznań Gr. 1, 
k. 112); 15 VIII - na sejmie w Piotrkowie {Długosz, 1. c.); 16-17 IX -
w Środzie Wlkp. przy staroście Andrzeju Ciołku świadkuje z wielkopol
skimi dygnitarzami: Dobrogostem z Szamotuł, Piotrem z Żernik, Sędzi
wojem Ostrorogiem, Piotrem z Bnina, Dobrogostem Koleńskim, Piotrem
Skórą z Gaju (WAP, Poznań Gr. I k. 136v-137v); 14 X-w Krakowie
przy królu wśród doradców, tutorów i posłów ziemskich (Zbiór doku

mentów małopolskich, VIII, nr 2182) 4 XII - na zjeździe w Poznaniu
wydaje mandat do sądu kościańskiego wraz z tutorami wielkopolskimi
Dobrogostem z Szamotuł i Marcinem ze Sławska oraz z Dobrogostem
Koleńskim, Bieniakiem Będl€wskim i Łukaszem Górką. Tegoż samego
dnia przed starostą generalnym Andrzejem Ciołkiem kupuje wieś (WAP'
Kościan Z. 11 k. 155v-156; Poznań Gr. 1 k. 110).

1436: 10 I - na roczku w Poznaniu w klasztorze Dominikanów {WAP, 
Poznań Z. 13 k. 1 OOv); 17 I - na roczku w Kościanie (WAP, Kościan 
Z. 11 k. 100); 5 III - w Sieradzu na sejmie, m. in. gwarantuje traktat
pokojowy zawarty z Krzyżakami 31 XII 1435 w Brześciu (Volumina.

Legum, I, s. 58); 24 IV w Kościanie, zasiada na roczku w towarzystwie·
m. in. chorążego poznańskiego Teodoryka z Międzychodu i Siekowa oraz:
kasztelana gnieźnieńskiego Piotra z Bnina (WAP, Kościan Z. 11 k. 211v)�
Na Zielone Świątki jest w Kiezmarku na zjeździe panów polskich i wę
gierskich w sprawie zwrotu Węgrom Spisza (Długosz, t. XIII s. 571;.
Heck, Tabor, s. 36); 28 VIII - w Kościanie na roczkach w klasztorze
Dominikanów, wraz z Piotrem Skórą i kasztelanem Piotrem Bnińskim
(WAP, Kościan Z. 11 k. 248); 2 X - w Kościanie na roczkach - znów

z Piotrem Bnińskim {tamże, k. 274).
1437: 30 I - w Kościanie - kupuje wieś wobec nowego starosty 

wielkopolskiego Rafała z Gołuchowa (WAP, Poznań Gr. 1 k. 129); 16: 

f4 J. N o w ac k-i, Biskup poznański Andrzej Bniński w walce z husytami Zbą-·

szynia (Roczniki Historyczne, t. X, 1934, z. 2, s. 248�278).

25 Żył jeszce 13 XI 1440. O występowaniu Abrahama także w 1441 r. wspomina 
N o w ac ki, Dzieje ... , t. II, s. 532. Jego następca na urzędzie sędziowskim, były

podsędek Piotr Skóra, przeszedł na sędziostwo przed 24 VII 1441 (G ą si or o ws k i„
op. cit., s. 72), co wyznacza ramowe daty śmierci Zbąskiego. 
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IV - na rokach w Kościanie w klasztorze Dominikanów z Teodorykiem 
z Międzychodu i Piotrem Korczbokiem (WAP, Kościan Z. 11 k. 299v); 
4 VII - w Nowej Nieszawie jako rozjemca w sporach polsko-krzyżac
kich (Berlin-Dahlem, archiwum państwowe. Dok. krzyżackie nr 92/1 
i 51/16): 27 VIII - na roczkach w Poznaniu w towarzystwie starosty 
Rafała z Gołuchowa, Sędziwoja z Ostroroga, Piotra Bnińskiego i Piotra 
Skóry (\VAP Poznań Z. 13 k. 240). 

1438: 1 I - w Zbąszyniu wydaje przywilej dla klasztoru Cystersów 
w Obrze (Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, D. perg. 31); 11 III -
w Kościanie na roczkach sądowych w towarzystwie kasztelana nakiel
skiego Bartosza Wezenborga (WAP, Kościan Z. 12 s. 40); 19 VI - w Pru
simiu - wraz z Łukaszem Górką i Janem Czarnkowskim świadkuje przy 
staroście Rafale z Gołuchowa (KDW V nr 622); 8 VIII - w Krakowie· 
przy królu, wraz z Janem Czyżowskim, Janem Licheńskim, Dobrogostem 
Koleńskim, Paskiem Złodziejem z Biskupic i Janem Rejem z Szumska 
(AGAD dok. perg. 7277) 20. 

1439: na przełomie lat walczy pod Swiebodzinem, gdzie w styczniu. 
dostaje się do niewoli księcia głogowskiego Henryka (Heck, Tabor,.

s. 168); 14 IX - w Bieczu przy królu, gwarantuje ugodę z joannitami
(KDW V nr 637) 27; w grudniu przy królu (?) na pograniczu węgierskim
(Acta capitulorum, II, nr 1079).

1440: 5 VI - w Poznaniu potwierdza dokument poznańskiego roczku 
(tamże, nr 1092 )28

• Nie wykluczone, że wcześniej, w kwietniu tego roku,. 
należał do grona panów polskich odprowadzających młodego króla ku 
Węgrom: 20 IV 1440 w Sączu datowany jest kolejny zapis dla Zbąskiego 
na Rogozińcu (AGAD dok. perg. 452). 13 XI - w Poznaniu odprzysięga 
się husytyzmu (Acta capitulorum, II, nr 1102). 

III 

Z powyższego zestawienia wynika, że husyta Abraham Zbąski przez: 
cały okres swego niewątpliwego konfliktu z Kościołem prowadził 
w Wielkopolsce i poza jej granicami normalną, rzec by się chciało, dzia
łalność publiczną, stosownie do swego stanu i urzędu: zasiadał na sądach 
ziemskich (także i na tych, które odbywały się w budynkach klasztor-

2D Wtedy też król potwierdził mu zapisy na Rogozińcu (Kraków, 6 VIII 1438 -

AGAD, dok. perg. 329}. 
�. \\'tedy miała miejsce także umowa biskupa Andrzeja Bnińskiego z:e Zbąskim 

(N o w a c k i, Biskup ... , s. 276). 

2ll Ma leczy ń ska, Ruch husycki ... , s. 498, pisze, że w 1440 r. Zbąski prze
bywał na Ta borze. żródła tej informacji nie udało mi się ustalić, nie podaje jei, 

także Hec k, Tabor ... , passim. 
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nych 29), wystawiał wiarogodne dokumenty (w tym i dla klasztorów, 
w tym i wciągane do akt konsystorza poznańskiego - np. 19 IX 1440), 
dokonywał operacji majątkowych, przebywał w otoczeniu króla i na 
zjazdach państwowych (Sieradz 1436, Biecz 1439), a nawet nagradzany 
był za swe zasługi dla monarchy zapisami sum (1438, 1440). Jego kon

flikt z Kościołem, przebywanie w stanie klątwy, nie przeszkadzało mu 
w tej działalności. W Wielkopolsce występuje w towarzystwie bardzo 
wielu osobistości w1elkopolskich: wojewodów Sędziwoja Ostroroga i Mar
cina ze Sławska, kasztelanów Dobrogosta i Wincentego Szamotulskich, 
Piotra Bnińskiego, Dobrogosta Koleńskiego, Bartosza Wezenborga, staro
stów: Andrzeja Ciołka i Rafała z Gołuchowa, urzędników: Stanisława 
Ostroroga, Łukasza Górki, Jana Czarnkowskiego, Teodoryka z Między
chodu, Piotra Korczboka, Trojana z Łekna, Bieniaka z Będlewa. Piotra 
Skóry z Gaju ao. Byli wśród nich reprezentanci wielu rodów wielkopol
skich - obok Nałęczów Łodzice, Wieniawita, Zaremba, Wezenborg, 
Korczbok, Pałuka, Awdaniec, Grzymalita. Byli ludzie uważani za przy
chylnych husytyzmowi, jak Ostrorogowie czy Korczbok s1, były też oso
by - tu najliczniej reprezentowane - o których sympatiach husyckich 
nic nie wiadomo. Dość powiedzieć, że wśród osób współsądzących czy 
współświadkujących ze Zbąskim w latach 1435-1440 występują ,vszyscy 
aktualni urzędnicy ziemscy województwa (z wyjątkiem Zygmunta z Mar
gonina i Jana Bnińskiego), a także znaczna część wielkopolskich kaszte
lanów. Byłoby uproszczeniem sądzić, że wszyscy oni byli nastawieni 
prohusycko. 

Gdy porównamy dzieje Abrahama Zbąskiego z tenorem edyktu wie
luńskiego, a także późniejszych państwowych postanowień i deklaracji 
antyhusyckich, widać wyraźnie, jak dalece praktyka odchodziła tutaj od 
litery prawa, prawa - wydaje się - nigdy nie wprowadzonego w życie, 
przynajmniej jeżeli chodzi o szlachtę i możnych 32. 

Dzieje Abrahama Zbąskiego zdają się też wyraźnie wskazywać na 

29 Dodajmy: budynkach klasztoru Dominikanów, którzy jednocześnie (1436) -

przypomnijmy - otrzymali właśnie specjalne pełnomocnictwo do walki z husytyz

mem w Wielkopolsce (por. S. B ar ą c z, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego

w Polsce, t. I, Lwów 1861, s. 190; K ras oń, op. cit., s. 96).
80 Z nich Wincenty Szamotulski, Czarnkowski, Górka, a prócz nich Grzymalita 

Zygmunt z Margonina w 1439 r. ręczyli biskupowi za Zbąskiego (Acta capitulorum, 

t. II, nr 1079). 

31 Ostrorogowie byli spowinowaceni ze Zbąskim przez jego żonę Katarzynę

(Acta capitulorum, t. II, nr 1141). 

zi Dzieje realizacji postanowień edyktu wieluńs kiego wymagają zbadania, wy

daje s,ię jednak, że zawsze miały one charak ter deklaratywny, mający przede 

wszystkim wykazać światu chrześcijańską gorliwość króla polskiego. W walce z hu
sytyzmem brachium seculare działało chyba nadz wyczaj rzadko - w sprawie Zbąs
k.iego za taki udział uważa się uczestnict wo starosty Krzesława Kurozwęckiego 

w biskupiej wyprawie na Zbąszyń. 
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charakter husytyzmu polskiego, przynajmniej w jego możnowładczym 
wydaniu. Dominować w nim zdaje siq pierwiastek religijny, kultowy, 
łączony z niechęcią do duchowieństwa w:·magającego świadczeń finan
sowych. Nieporównanie słabsza wydaje sic; ,.,.. nim komponenta społeczna, 
nie mówiąc o narodowej. W działalności .-\brnhama Zbąskiego nie znaj
dujemy żadnych śladów radykalizmu społecznego, ongi mu przypisywa
nego, a w Wielkopolsce lat 1435--1440 trudno doszukiwać się „rewolu
cyjnego wrzenia". Gdy dodamy do tego niewielki udział komponenty 
husyckiej w działalności publicznej drugiego 7. czołowych polskich moż
nych husytów tego czasu, Spytka z Melsztyna 33, czy prześledzimy dzieje 
bojowego ongi reprezentanta Polski w Czechach, Piotra Polaka 34, staje 
się jasne, że obraz husytyzmu polskiego ukształtowany w literaturze pol
skiej niedawnych czasów powinien zostać poddnny gruntownej weryfi
kacji. Temu celowi służyć winien i niniejszy przyczynek as. 

DIE tlFFENTLICHE TXTIGKEIT DES HCSSITEN ABRAHAM ZBĄSKI 

Abraham Zbąski (gest. 1441}, seit 1432 Richter in Poznań, entstammte einer 
vermi:igenden grosspolnisch-masowischen F:::.milie und war einer der eifrigeren 
Anhiinger des Hussitismus in Polen. 1':ach dem Tode Władysław Jagiełło (1434) 
begann er einen Kampf mit der Kirche, insbesondere gegen die Bischi:ife von Poz
nań (1440), von denen er mit dem Kirchenbann belegt wurde. Der Verfasser stellt 
fest, dass der Richter trotzdern eine normaie offcntliche Tatigkeit entfaltete, ge
mass seinem Amt und gesellschaftlichem Stand: ,as� in Gerichten, stellte glaub
wurdige Dokumente aus (darunter auch fur geistliche Institutionen), verweilte in 
der Umgebung des Konigs (der ihm in dle,er Zeit auch wiedcrholt seine Gunst 
erwies) und wurde von znhlrcichen Potcntatcn Grosspolens, cbenso wie der von 
Kleinpolen akzeptiert. Nach Meinung des Verfa�sers ist das cin weiteres Argument, 
das fur die Notwendigkeit einer Revision de� in der polnischen Literatur entstan
denen Bildes vom polnischen Hussitismus spricht: in der Tatigkeit Abraham Zbąs
ki finden wir keinerlei Spurcn eines ihm zugeschriebenen gc�elbchaftlichen Radi
kalismus; ebensowenig lasst sich in Grosspolcn. der Jahre 143.5-1440 ein .,re\·olu
tionares Ga.ren" feststcllen. 

" Por. ostatnio trafne uwagi A. Soch ac kic j. Konfederacja Spytka z Mel

sztyna z 1439 r. Rozgrywka polityczna, c::y rnch ideologiczny? (Rocz.nik Lub!:!lski, 
t. XVI, 1973, s. 41-65).

a.t O „pohusyckiej" wielkiej karierze Piotra Polaka z Lichwina w Polsce czasów 
Władysława III, por. A. Gąsiorowski, Kariera Piotra Polaka z Liclrn;ina 

(Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, t. 27, 1980). 
:l5 Ostatnio S. Tr a w ko wski w Zarysie historii Polski, W<1rszawa 1979, s. 133, 

pisze, iż Zbąski „nie był jednak husytą. choć lirytycmie oceniał obyczaje kleru, 
a gdy przyszło mu wybierać pomiędzy powtórm1 kh1twą biskupią i toleran
cją wyznaniową, złożył w katedrze pozna1i�kiej ortodoksyjne wyznanie wia
ry". W pełni zgadzając się z tezą Autora o bralrn „szerszych wpływów husytyz
mu w Polsce", nadal jednak uważam Zbqskiego 1.a wyz.nawcę husytyzmu. 
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