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Od redakcji 

„Wojnę chłopską w Niemczech" napisał Engels w lecie 1850 roku. Praca 

drukowana była po raz pierwszy w tym samym roku w V i VI numerze 

redagowanej przez Marksa „Nowej Gazety Reoskiej” (Hamburg). Przedmowę 

napisał autor w r. 1870, kiedy „Wojna chłopska" ukazała się w oddzielnym 

wydaniu książkowym. Druga częśd przedmowy (patrz str. 16) powstała przy 

opracowaniu następnego wydania, w r. 1875. 

W tłumaczeniu polskim „Wojna chłopska w Niemczech ukazała się w r. 1935 

nakładem wydawnictwa „Tom" w Warszawie. Niniejsze drugie polskie wydanie 

— sprawdzone i poprawione wg tekstu niemieckiego — odpowiada ostatniemu 

sprawdzonemu przez Engelsa wydaniu z r. 1875. 
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Przedmowa 

Niniejsza praca została napisana latem 1850 r. w Londynie, jeszcze pod 

bezpośrednim wrażeniem zwycięstwa dopiero co odniesionego przez 

kontrrewolucję; ukazała się ona w 5 i 6 zeszycie czasopisma „Nowa Gazeta 

Reoska. Przegląd polityczno-ekonomiczny, pod redakcją Karola Marksa, 

Hamburg 1850". — Moi przyjaciele polityczni w Niemczech proszą o nowe 

wydanie tej pracy, czynię więc zadośd ich życzeniom, ponieważ jest ona i dziś — 

ku mojemu ubolewaniu — wciąż jeszcze aktualna. 

Praca ta nie pretenduje do tego, by dad nowy, samodzielnie przeze mnie 

zbadany materiał. Przeciwnie, całkowity materiał, dotyczący powstao chłopskich 

juk i Tomasza Münzera, wzięty jest z Zimmer-manna. Jakkolwiek książka jego tu i 

ówdzie wykazuje pewne luki, to jednak wciąż jeszcze jest najlepszym 

zestawieniem faktów. Przy tym stary Zimmermann odnosił się z zamiłowaniem 

do tego przedmiotu. Ten sam instynkt rewolucyjny, który każe mu tu 

występowad zawsze w obronie uciśnionej klasy, uczynił z niego później jednego 

z najlepszych przedstawicieli skrajnej lewicy we Frankfurcie. Od tego czasu 

podobno nieco się postarzał. 

Jeżeli nawet w pracy Zimmermanna brak wewnętrznego związku; jeżeli nie 

udało mu się w niej wykazad, że religijno-polityczne kwestie sporne owej epoki 

są odbiciem rozgrywających się równocześnie walk klasowych; jeżeli w tych 

walkach klasowych dostrzega on tylko gnębicieli i gnębionych, złych i dobrych 

oraz ostateczne zwycięstwo złych; jeżeli jego zrozumienie stosunków 

społecznych, które uwarunkowały zarówno wybuch jak i wynik walki, wykazuje 

ogromne braki — to jest to wada właściwa epoce, w której książka ta powstała1. 

Ale jak na owe czasy książka ta jest napisana bardzo realistycznie i stanowi 

chwalebny wyjątek wśród niemieckich idealistycznych dzieł historycznych. 

Szkicując jedynie w ogólnych zarysach historyczny przebieg walki starałem się 

wyjaśnid w swojej pracy genezę wojny chłopskiej, stanowisko zajęte przez różne 

występujące w niej partie, teorie polityczne i religijne, w których partie te 

usiłowały sprecyzowad sobie swe stanowisko, i wreszcie sam wynik walki — jako 

                                                             
1
 Trzytomowa praca Zimmermanna „Historia wielkiej wojny chłopskiej" ukazała się w pierwszym wydaniu w latach 1840 — 1844. 

— Red. 
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konieczny rezultat historycznie danych warunków życia społecznego tych klas; a 

więc starałem się wyjaśnid ówczesny ustrój polityczny Niemiec i skierowane 

przeciw niemu powstania, jak również polityczne i religijne teorie owej epoki nie 

jako przyczyny, lecz jako wynik tego szczebla rozwoju, na jakim znajdowało się 

wtedy w Niemczech rolnictwo, przemysł, transport lądowy i wodny, obrót 

towarowy i pieniężny. To — jedyne materialistyczne — pojmowanie dziejów 

pochodzi nie ode mnie, lecz od Marksa, i znajdujemy je również w jego pracach 

o rewolucji francuskiej 1848—1849 r., ogłoszonych w tymże „Przeglądzie"2 oraz 

w „18 brumaire'a Ludwika Bonaparte". 

Analogia między niemiecką rewolucją 1525 r. a rewolucją 1848—1849 była zbyt 

oczywista, aby można ją było wtedy całkowicie pominąd. Ale obok ich 

jednakowego przebiegu wyrażającego się w tym, że zawsze jedne i te same 

wojska książęce tłumiły po kolei rozmaite lokalne powstania, obok niekiedy 

śmiesznego podobieostwa w zachowaniu się w obu wypadkach mieszczaostwa 

zarysowała się jasno i wyraźnie także i różnica: 

„Kto osiągnął korzyści z rewolucji 1525 r.? Książęta. Kto osiągnął korzyści z 

rewolucji 1848 r.? — Wielcy książęta, Austria i Prusy. Za drobnymi książętami z 

1525 r. stali — przykuwając ich do siebie za pomocą podatków — 

drobnomieszczanie; za wielkimi książętami z 1850 r., za Austrią i Prusami, stoi — 

ujarzmiając je szybko za pomocą długu paostwowego — nowoczesna wielka 

burżuazja. A za wielką burżuazja stoją proletariusze"3. 

Z przykrością muszę stwierdzid, że w powyższym zdaniu zbyt wiele czci oddałem 

niemieckiej burżuazji. Miała ona rzeczywiście sposobnośd zarówno w Austrii jak i 

w Niemczech „ujarzmid szybko monarchię za pomocą długów paostwowych", 

lecz nigdy i nigdzie nie wykorzystała tej okazji. 

Na skutek wojny 1866 r. Austria dostała się burżuazji jak istny podarek. Ale ta 

nie umie panowad, jest bezsilna i do niczego niezdolna. Jedno tylko potrafi: 

rzucad się z wściekłością na robotników, ilekrod ci próbują się ruszyd. Pozostaje 

ona jeszcze u władzy tylko dlatego, że Węgrzy jej potrzebują. 

                                                             
2
 Engels ma na myśli pracę Marksa „Walki klasowe we Francji". — Red. 

3 Cytata wzięta z ostatniego rozdziału pracy Engelsa „Wojna chłopska w Niemczech", (patrz str. 124). — Red. 
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A w Prusach? Co prawda, długi paostwowe gwałtownie wzrosły, deficyt uznano 

za zjawisko stałe, wydatki paostwowe powiększają się z roku na rok, burżuazja 

ma większośd w Izbie i bez jej zgody nie można ani podwyższyd podatków, ani 

zaciągnąd pożyczek — ale gdzież jest jej władza nad paostwem? Jeszcze kilka 

miesięcy temu, kiedy rząd znów stał w obliczu deficytu, miała najlepszą pozycję. 

Przy niewielkiej chodby wytrwałości mogłaby wymusid całkiem poważne 

ustępstwa. Co zaś czyni ona? Uważa za dostateczne ustępstwo to, że rząd 

pozwala jej złożyd sobie u stóp około 9 milionów i to nie przez jeden rok, ale 

corocznie i po wsze czasy. 

Zasiadających w Izbie biednych „liberałów narodowych" nie chcę ganid bardziej, 

aniżeli na to zasługują. Wiem, że ci, którzy za nimi stoją — burżuazyjny ogół — 

porzucili ich w decydującym momencie. Ogół ten nie chce rządzid. Wciąż jeszcze 

czuje w kościach rok 1848. 

O tym, dlaczego burżuazja niemiecka okazuje takie niebywałe tchórzostwo, 

pomówimy niżej. Pod innymi względami przytoczona wyżej teza potwierdziła się 

w zupełności. Począwszy od r. 1850 stwierdzamy coraz bardziej zdecydowane 

ustępowanie na dalszy plan paostw małych, które służą już tylko za narzędzie 

pruskich i austriackich intryg; coraz zaciętsze walki między Austrią i Prusami o 

wyłączne panowanie, a w koocu gwałtowne starcie z r. 1866, w którego wyniku 

Austria zatrzymuje swoje własne prowincje, Prusy zaś podporządkowują sobie 

bezpośrednio lub pośrednio całą północ, a trzy paostwa południowo--zachodnie 

zawisają na razie w powietrzu. 

Dla niemieckiej klasy robotniczej w całej tej działalności władców i paostw 

znaczenie ma jedynie to, co następuje: 

Po pierwsze, że robotnicy dzięki powszechnemu prawu wyborczemu uzyskali 

możnośd posyłania swych bezpośrednich przedstawicieli do Zgromadzenia 

Ustawodawczego. 

Po drugie, że Prusy pierwsze dały dobry przykład połykając trzy inne korony z 

bożej łaski4. Że po tej operacji korona ich jest wciąż jeszcze tą samą nieskazitelną 

koroną z bożej łaski, jak twierdziły przedtem — w to nie wierzą nawet narodowi 

liberałowie. 
                                                             
4 Anektując Hanower, Hessen i Nassau — Prusy zdetronizowały władców tych trzech prowincji. — Red. 
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Po trzecie, że w Niemczech istnieje jeszcze tylko jeden poważny przeciwnik 

rewolucji — rząd pruski. 

Po czwarte, że austriaccy Niemcy muszą sobie wreszcie zadad pytanie, kim chcą 

byd: Niemcami czy Austriakami? Co jest dla nich ważniejsze — Niemcy czy też 

pozaniemieckie przyczepki z drugiej strony Litawy?5 Od dawna już było samo 

przez się zrozumiałe, że muszą oni zrezygnowad z jednego albo z drugiego, ale 

drobnomieszczaoska demokracja zawsze to przed nimi ukrywała. 

Jeśli chodzi o inne doniosłe kwestie sporne związane z 1866 rokiem, co do 

których toczą się od tego czasu aż do znudzenia dyskusje między „narodowymi 

liberałami" z jednej strony a „partią ludową" z drugiej, to historia najbliższych lat 

zapewne udowodni, że te dwa stanowiska tylko dlatego tak gwałtownie 

zwalczają się, gdyż są przeciwstawnymi biegunami jednej i tej samej 

zaściankowości. 

Rok 1866 nie zmienił prawie niczego w społecznych stosunkach Niemiec. Kilka 

burżuazyjnych reform — jednolitośd miar i wag, swoboda ruchu, wolnośd zajęd 

przemysłowych itd., wszystko w skromnych, odpowiadających biurokracji 

granicach — nie daje nawet tego, co od dawna posiada burżuazja innych krajów 

zachodnio-europejskich, i nie narusza największego zła, tj. biurokratycznego 

systemu koncesyjnego. Dla proletariatu zaś wszystkie ustawy o swobodzie 

ruchu, obywatelstwie, zniesieniu paszportów i inne stały się i tak zupełnie 

iluzoryczne na skutek istniejącej praktyki policyjnej. 

Dużo ważniejszy od tej działalności władców i paostw z r. 1866 jest rozwój 

przemysłu i handlu, kolei żelaznych, telegrafu i żeglugi oceanicznej, który 

dokonał się w Niemczech począwszy od 1848 r. Jakkolwiek postęp ten pozostaje 

w tyle za postępem, jaki dokonał się w tym czasie w Anglii lub nawet we Francji, 

to jednak jest on dla Niemiec rzeczą niesłychaną i w ciągu 20 lat dał więcej niż 

dawniej całe stulecie. Niemcy dopiero teraz zostały wciągnięte zdecydowanie i 

nieodwołalnie w orbitę handlu światowego. Kapitały przemysłowców szybko się 

powiększyły, pozycja społeczna burżuazji odpowiednio się wzmocniła. 

Spekulacja, najpewniejsza oznaka rozkwitu przemysłowego, rozwinęła się na 

                                                             
5
 Mowa o zalitawskich posiadłościach Austrii: Siedmiogrodzie, Kroacji i Sławonii, położonych za rzeką Litawą (dopływ Dunaju). — 

Red. 
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szeroką skalę, wprzęgając hrabiów i książąt do swego zwycięskiego rydwanu. 

Niemiecki kapitał buduje teraz rosyjskie i rumuoskie koleje — niech mu ziemia 

lekką będzie! — a przecież jeszcze 15 lat temu niemieckie koleje szły na żebry do 

angielskich przedsiębiorców. Jakżeż to więc możliwe, że burżuazja nie zdobyła 

sobie również politycznej władzy, że zachowuje się tak tchórzliwie wobec rządu 

? 

Nieszczęściem niemieckiej burżuazji jest to, że — według ulubionego 

niemieckiego zwyczaju — przychodzi ona za późno. Jej rozkwit przypada na 

okres, w którym burżuazja innych zachodnio-europejskich krajów chyli się już 

pod względem politycznym ku upadkowi. W Anglii burżuazja nie mogła w inny 

sposób wprowadzid do rządu swego rzeczywistego przedstawiciela, Brighta, jak 

przez rozszerzenie prawa wyborczego, co w następstwie musi położyd kres 

całemu panowaniu burżuazji. We Francji, gdzie burżuazja jako taka, jako klasa w 

całości, panowała tylko w ciągu dwóch lat, 1849 — 1850, w okresie republiki 

mogła ona przedłużyd swoje społeczne istnienie jedynie w ten sposób, że 

odstąpiła swą władzę polityczną Ludwikowi Bonaparte i armii. I dziś, wobec tak 

niesłychanie wzmożonego wzajemnego oddziaływania na siebie trzech 

najbardziej postępowych krajów Europy, jest już zgoła niemożliwe, żeby 

burżuazja mogła sobie wygodnie organizowad władzę polityczną w Niemczech, 

skoro władza ta przeżyła się już i w Anglii, i we Francji. 

Jest to właśnie szczególna cecha burżuazji, w odróżnieniu od wszystkich dawniej 

panujących klas, że w jej rozwoju nastaje pewien punkt zwrotny, od którego 

począwszy każde dalsze wzmożenie jej potęgi, a więc przede wszystkim jej 

kapitałów, przyczynia się jedynie do tego, że staje się ona coraz Bardziej 

niezdolna do politycznego panowania. „Za wielką burżuazją stoi proletariat". W 

tej samej mierze, w jakiej burżuazja rozwija swój przemysł, handel i środki 

komunikacji, w tej samej mierze wytwarza ona proletariat. I w pewnej chwili — 

nie musi to wszędzie nastąpid równocześnie ani też na tym samym szczeblu 

rozwoju — zaczyna ona dostrzegad, że proletariat, ten jej nieodłączny satelita, 

wyrasta jej ponad głowę. Od tej chwili traci ona zdolnośd do wyłącznego 

panowania politycznego, rozgląda się za sprzymierzeocami i — zależnie od 

okoliczności — bądź dzieli z nimi władzę, bądź też całkowicie im ją odstępuje. 
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W Niemczech ten punkt zwrotny dla burżuazji nastąpił już w r. 1848. Burżuazja 

niemiecka przelękła się, mianowicie, wtedy nie tyle niemieckiego, ile 

francuskiego proletariatu. Paryskie walki czerwcowe 1848 r. pokazały jej, co ją 

czeka; proletariat niemiecki znajdował się w stanie dostatecznie silnego 

wzburzenia, aby jej udowodnid, że i tu padło już ziarno mogące wydad taki sam 

plon; i od tego dnia skruszyło się ostrze politycznej akcji burżuazji. Szukała 

sprzymierzeoców i sprzedawała się im za wszelką cenę — i aż do dzisiejszego 

dnia nie posunęła się jeszcze ani o krok naprzód. 

Sprzymierzeocy ci są wszyscy co do jednego reakcyjni. Mamy tu więc i władzę 

królewską ze swą armią i biurokracją, i wielką szlachtę feudalną, i drobnych 

junkrów-hreczkosiejów, nawet klechów. Z nimi wszystkimi burżuazja paktowała i 

zawierała umowy, byle tylko ratowad swoją drogocenną skórę, aż w koocu nie 

pozostało jej już nic więcej do przehandlowania. A im bardziej rozwijał się 

proletariat, im bardziej zaczynał czud się klasą i działad jako klasa, tym bardziej 

tchórzliwa stawała się burżuazja. Gdy zadziwiająco zła strategia Prusaków pod 

Sadową odniosła zwycięstwo nad — o dziwo! — jeszcze gorszą strategią 

Austriaków, trudno było powiedzied, kto z większą odetchnął ulgą — pruski 

burżua, który również pobity został pod Sadową, czy austriacki6. 

Nasza wielka burżuazja postępuje w 1870 r. całkiem tak samo, jak postępowało 

średnie mieszczaostwo w roku 1525. Co się tyczy drobno-mieszczan, majstrów 

rzemieślniczych i kramarzy, to ci są zawsze jednakowi. Mają nadzieję wkręcid się 

jakoś w szeregi wielkiej burżuazji i boją się zepchnięcia w szeregi proletariatu. 

Wahając się między strachem a nadzieją będą w czasie walki ratowad swą 

drogocenną skórę, a po walce przyłączą się do zwycięzcy. Taka już ich natura. 

Wzrostowi przemysłu od 1848 r. dotrzymywała kroku społeczna i praktyczna 

działalnośd proletariatu. Już sama rola, jaką niemieccy robotnicy odgrywają dziś 

w swych związkach zawodowych, spółdzielniach, organizacjach politycznych, na 

wiecach, w wyborach i w tzw. Reichstagu, dowodzi, jaki przewrót dokonał się w 

Niemczech niepostrzeżenie w ciągu ostatnich 20 lat. Przynosi to wielki zaszczyt 

robotnikom niemieckim, że tylko oni jedni zdołali wprowadzid do parlamentu 

                                                             
6
 3 czerwca 1866 r. odniosły Prusy pod Sadową decydujące zwycięstwo nad Austrią. Burżuazja pruska bojąc się demokratycznego 

ruchu mas ostatecznie skapitulowała przed rządem Bismarcka i jawnie popierała kontrrewolucyjną drogę zjednoczenia Niemiec 
(od góry, z pomocą pruskiej monarchii), jakkolwiek zjednoczenie to oznaczało dalsze polityczne wzmocnienie junkierstwa i 
bankructwo liberalnych nadziei burżuazji. — Red. 
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robotników i przedstawicieli robotników, podczas gdy ani Francuzi, ani Anglicy 

nie potrafili dokonad tego do dziś dnia. 

Ale i proletariat nie wyrósł jeszcze poza ramy analogii z rokiem 1525. Klasa, 

która zdana jest wyłącznie i przez całe życie na płacę roboczą, wciąż jeszcze 

daleka jest od tego, by tworzyd większośd narodu niemieckiego. I ona więc musi 

szukad sobie sprzymierzeoców. A szukad ich może tylko wśród 

drobnomieszczaostwa, miejskiego lumpenproletariatu, drobnych chłopów i 

wyrobników rolnych. 

O drobnomieszczanach już mówiliśmy. Są oni w najwyższym stopniu niepewni, 

chyba że jest już po zwycięstwie, wtedy bowiem podnoszą oni w piwiarniach 

niesłychany wrzask. Mimo to trafiają się wśród nich bardzo dobre elementy, 

które same łączą się z robotnikami. 

Lumpenproletariat — zbiorowisko podupadłych osobników ze wszystkich klas, 

którego kwaterą główną są wielkie miasta — jest ze wszystkich możliwych 

sprzymierzeoców najgorszy. Hołota ta jest bezwzględnie przekupna i 

niesłychanie natrętna. Jeżeli francuscy robotnicy podczas każdej rewolucji pisali 

na domach: Mort aux voleurs! — Śmierd złodziejom! — a nawet niektórych 

rozstrzeliwali, to czynili to nie z entuzjazmu do własności, lecz wychodząc ze 

słusznego założenia, że przede wszystkim trzeba trzymad tę bandę z dala od 

siebie. Każdy przywódca robotniczy, który posługuje się lumpenproletariatem 

jako gwardią albo się na nim opiera, już przez to samo dowodzi, że jest zdrajcą 

ruchu. 

Drobni chłopi — bo więksi należą do burżuazji — bywają różnego rodzaju. Są to 

albo chłopi feudalni, którzy muszą jeszcze dla jaśnie pana odrabiad paoszczyznę. 

Skoro burżuazja zaniedbała wyzwolid tych ludzi z niewoli paoszczyźnianej, co 

było jej obowiązkiem, to nie trudno będzie przekonad ich, że wyzwolenia mogą 

jeszcze oczekiwad tylko od klasy robotniczej. 

Albo są to dzierżawcy. W tym wypadku stosunki są przeważnie takie jak w 

Irlandii. Czynsz dzierżawny jest tak wyśrubowany, że przy średnim urodzaju 

chłop z rodziną ledwie może wyżyd, a przy złym umiera niemal z głodu, nie może 

opłacad dzierżawy i staje się w ten sposób całkowicie zależny od łaski właściciela 
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ziemskiego. Dla tych ludzi burżuazja robi coś tylko wtedy, jeśli jest do tego 

zmuszona. Od kogóż mają oni oczekiwad wybawienia, jeśli nie od robotników? 

Pozostają chłopi, którzy prowadzą gospodarstwo na swoich własnych drobnych 

skrawkach ziemi. Są oni przeważnie tak bardzo obciążeni hipotekami, że 

znajdują się w takiej samej zależności od lichwiarza, co dzierżawcy od właścicieli 

ziemskich. Im również pozostaje nie więcej niż tylko skąpa — a wobec tego, że 

rok bywa gorszy i lepszy — też nader niepewna płaca robocza. Najmniej mogą 

oni pokładad nadziei w burżuazji, ponieważ soki ssie z nich właśnie burżuazja, 

kapitalista-lichwiarz. Ale są oni przeważnie bardzo przywiązani do swej 

własności, jakkolwiek należy ona w rzeczywistości nie do nich, lecz do lichwiarza. 

Trzeba im będzie jednak wytłumaczyd, że tylko wówczas zdołają uwolnid się od 

lichwiarza, gdy zależny od ludu rząd zamieni wszystkie długi hipoteczne w dług 

wobec paostwa i obniży w ten sposób stopę procentową. A przeprowadzid to 

może tylko klasa robotnicza. 

Wszędzie tam, gdzie panuje średnia i wielka własnośd ziemska, najliczniejszą 

klasę na wsi tworzą robotnicy rolni. Tak jest w całych północnych i wschodnich 

Niemczech i tu znajdują robotnicy przemysłowi miast swych najbardziej licznych 

i naturalnych sprzymierzeoców. Podobnie jak robotnik przemysłowy ma przeciw 

sobie kapitalistę, tak wyrobnik rolny ma przeciwko sobie obszarnika lub 

wielkiego dzierżawcę. Te same środki, które pomagają jednemu, muszą pomóc i 

drugiemu. Robotnicy przemysłowi mogą się wyzwolid tylko wtedy, gdy 

przemienia kapitał burżuazji, tzn. surowce, maszyny, narzędzia i środki żywności 

konieczne do produkcji, we własnośd społeczną, tzn. W swoją wspólnie 

użytkowaną własnośd. Podobnie i robotników rolnych można wyzwolid z ich 

okropnej nędzy tylko wtedy, gdy przede Wszystkim sama ziemia, główny 

przedmiot ich pracy, przestanie byd prywatną własnością bogatych chłopów i 

jeszcze bogatszych feudałów, a stanie się własnością społeczną, uprawianą przez 

spółdzielnie robotników rolnych na ich wspólny rachunek. I tu dochodzimy do 

słynnej uchwały międzynarodowego kongresu robotniczego w Bazylei 7, że 

społeczeostwo zainteresowane jest w przemianie własności ziemskiej we 

wspólną własnośd narodową. Uchwałę tę powzięto głównie dla tych krajów, w 

                                                             
7
 Kongres bazylejski I-szej Międzynarodówki powziął we wrześniu 1869 r. uchwałę, że „społeczeostwo zainteresowane jest w 

przemianie własności ziemskiej we wspólną własnośd narodową". — Red. 
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których istnieje wielka własnośd ziemska i — co za tym idzie — gospodarka w 

wielkich majątkach, oraz w tych wielkich majątkach — jeden pan i wielu 

najemników. Ten stan rzeczy jednak na ogół przeważa wciąż jeszcze w 

Niemczech i dlatego powyższa uchwała była — obok Anglii — w najwyższym 

stopniu aktualna właśnie i dla Niemiec. Proletariat rolny, wyrobnicy wiejscy — 

to ta klasa, z której rekrutuje się masowy kontyngent armii książęcych. To ta 

klasa, która dzięki powszechnemu prawu wyborczemu posyła obecnie do 

parlamentu wielką liczbę feudałów i junkrów; ale to również ta klasa, która jest 

najbliższa miejskim robotnikom przemysłowym, dzieli z nimi te same warunki 

bytu i jest nawet głębiej od nich pogrążona w nędzy. 

Tę klasę, bezsilną na skutek swego rozdrobnienia i rozproszenia, której utajoną 

siłę rząd i szlachta tak dobrze znają, że umyślnie doprowadzają szkolnictwo do 

upadku, byle tylko pozostała nadal nieoświeconą — tę klasę ożywid i wciągnąd 

do ruchu jest najbliższym i najpilniejszym zadaniem niemieckiego ruchu 

robotniczego. Od tego dnia, kiedy masy robotników rolnych nauczą się rozumied 

swoje własne interesy, od tego dnia stanie się w Niemczech niemożliwy rząd 

reakcyjny, feudalny, biurokratyczny czy burżuazyjny. 

*** 

Powyższe wiersze skreśliłem z górą cztery lata temu. Zachowują one jeszcze i 

dziś swoje znaczenie. To, co było słuszne po Sadowej i po podziale Niemiec, 

potwierdza się również po Sedanie i po stworzeniu Świętego Niemieckiego 

Cesarstwa narodu pruskiego8. Oto, jak mało może wpłynąd na kierunek rozwoju 

dziejowego „wstrząsająca światem" działalnośd władców i paostw tak zwana 

wielka polityka. Czego jednak może dokonad ta działalnośd władców i paostw — 

to przyśpieszyd tempo tego rozwoju. I w tym względzie osiągnęli autorzy owych 

„wstrząsających światem wydarzeo" mimowolne sukcesy, które dla nich samych 

są zapewne w najwyższym stopniu niepożądane, a które chcąc nie chcąc muszą 

przyjąd z dobrodziejstwem inwentarza. 

Już wojna r. 1866 wstrząsnęła starymi Prusami aż do samych podstaw. Niemało 

to już trudu kosztowało, by po roku 1848 ponownie wtłoczyd w karby dawnej 

                                                             
8
 W wojnie niemiecko-francuskiej odniosła armia pruska 2 września 1870 r. pod Sedanem decydujące zwycięstwo nad armią 

francuską. Tym samym usunięta została ostatnia przeszkoda na drodze do zjednoczenia Niemiec północnych i południowych. 
Zjednoczenie Niemiec na drodze kontrrewolucyjnej stało się faktem dokonanym. — Red. 
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dyscypliny buntowniczy element przemysłowy prowincji zachodnich, zarówno 

mieszczaoski jak i proletariacki; jednakże udało się tego dokonad i interesy 

junkrów prowincji wschodnich na równi z interesami armii stały się znów 

decydujące w paostwie. W r. 1866 całe prawie północno-zachodnie Niemcy stały 

się pruskie. Pomijając niepowetowany uszczerbek moralny, jaki poniosła korona 

pruska z bożej łaski przez połknięcie trzech innych koron z bożej łaski — punkt 

ciężkości monarchii przesunął się teraz znacznie na zachód. Pięd milionów 

mieszkaoców Nadrenii i Westfalii zostało wzmocnionych najpierw przez cztery 

miliony Niemców zaanektowanych bezpośrednio, a następnie przez sześd 

milionów Niemców zaanektowanych pośrednio przez Związek Północno-

Niemiecki. A w 1870 r. przybyło jeszcze osiem milionów Niemców południowo-

zachodnich, tak że w „nowej Rzeszy" wobec 14,5 miliona starych Prusaków (z 

sześciu prowincji na wschód od Łaby, przy czym w tej liczbie było 2 miliony 

Polaków) stało teraz około 25 milionów ludzi, którzy dawno już wyrośli ze staro-

pruskiego feudalizmu junkierskiego. W ten sposób właśnie zwycięstwa armii 

pruskiej przesunęły całkowicie podstawę pruskiego gmachu paostwowego; 

panowanie junkierstwa stawało się coraz bardziej nieznośne nawet dla rządu. 

Zarazem jednak w związku z gwałtownie szybkim rozwojem przemysłowym 

walka między junkrami i burżuazją została zepchnięta na drugi plan przez walkę 

między burżuazją a robotnikami, tak że w społecznych podstawach starego 

paostwa nastąpił od wewnątrz całkowity przewrót. Głównym warunkiem 

istnienia gnijącej już powoli od roku 1840 monarchii była walka między szlachtą 

a burżuazji, wnika, w której monarchia utrzymywała równowagę; z chwilą kiedy 

już nie o to szło, aby bronid szlachty przed naporem burżuazji, lecz o to, aby 

bronid wszystkich klas posiadających przed naporem klasy robotniczej, stara 

absolutna monarchia zmuszona była całkowicie przejśd w inną, specjalnie do 

tego celu przystosowaną formę paostwową: w monarchię bonapartystyczną. To 

przejście Prus do bonapartyzmu przedstawiłem już na innym miejscu. („W 

kwestii mieszkaniowej", 2 zeszyt, str. 26 i nast.)9 Nie musiałem tam jednak 

                                                             
9 Engels ma na myśli następujące miejsce ze swej pracy „W kwestii mieszkaniowej", napisanej w 1872 r.: „W rzeczywistości zaś i 
w Niemczech paostwo takie, jakie jest, stanowi konieczny produkt podłoża społecznego, z którego wyrosło. W Prusach — a Prusy 
są dziś miarodajne — obok wciąż jeszcze silnej szlachty, posiadaczki wielkiej własności ziemskiej, istnieje stosunkowo młoda i 
nader tchórzliwa burżuazją, która nie wywalczyła sobie dotąd ani bezpośredniej władzy politycznej jak we Francji, ani mniej lub 
więcej pośredniej jak w Anglii. Ale obok tych obu klas istnieje szybko rosnący, umysłowo bardzo rozwinięty, z każdym dniem 
coraz lepiej organizujący się proletariat. Znajdujemy więc tutaj obok podstawowego warunku dawnej monarchii absolutnej: 
równowagi pomiędzy szlachtą wiejską a burżuazją, podstawowy warunek nowoczesnego bonapartyzmu: równowagę między 
burżuazją a proletariatem. Zarówno zaś w dawnej, absolutnej, jak i w nowoczesnej, bonapartystycznej monarchii rzeczywista 



13 
 

podkreślad faktu, który ma tu znaczenie istotne, a mianowicie, że przejście to 

było największym krokiem naprzód, jaki Prusy uczyniły począwszy od 1848 r. — 

tak dalece Prusy pozostawały w tyle za współczesnym rozwojem. Były one 

mianowicie wciąż jeszcze półfeudalnym paostwem, a bonapartyzm jest, bądź co 

bądź, nowoczesną formą paostwową, która zakłada zniesienie feudalizmu. Prusy 

muszą więc zdecydowad się zrobid porządek ze swoimi licznymi przeżytkami 

feudalnymi, muszą poświęcid junkierstwo jako takie. Dokonywa się to oczywiście 

w najbardziej łagodnej formie i na ulubioną melodię: spiesz się powoli. Tak się 

rzecz miała na przykład ze sławetną ustawą o samorządzie powiatowym. Znosi 

ona feudalne przywileje poszczególnych junkrów w ich dobrach, lecz po to tylko, 

aby je przywrócid na terenie całego powiatu w formie przywilejów klasy wielkich 

obszarników jako całości. Istota rzeczy pozostaje ta sama, tylko przetłumaczona 

z feudalnego języka na burżuazyjny. Przemienia się staropruskiego junkra 

przymusowo w pewien rodzaj angielskiego squire’a, czemu nie ma on wcale 

potrzeby się opierad, ponieważ jeden jest równie głupi jak i drugi. 

W ten więc sposób Prusom wypadł dziwny los: swoją burżuazyjną rewolucję, 

rozpoczętą w latach 1808—1813, a posuniętą o krok naprzód w r. 1848, 

ukooczyd z koocem tego stulecia w miłej formie bonapartyzmu. I jeśli wszystko 

pójdzie dobrze, jeśli świat trwad będzie w niezmąconym spokoju, a my wszyscy 

dożyjemy dośd późnej starości, to może doczekamy się w r. 1900, że rząd pruski 

naprawdę zniesie wszystkie feudalne instytucje i że Prusy wreszcie osiągną ten 

szczebel, na którym Francja znajdowała się w r. 1792. 

Zniesienie feudalizmu, wyrażone w formie pozytywnej, oznacza ustanowienie 

systemu burżuazyjnego. W miarę jak upadają przywileje szlacheckie, 

ustawodawstwo staje się coraz bardziej burżuazyjne. I tu natknęliśmy się na 

istotę stosunku niemieckiej burżuazji do rządu. Widzieliśmy, że rząd jest 

zmuszony do wprowadzenia tych powolnych i drobnych reform. Ale burżuazji 

przedstawia on te małe koncesje jako ofiary poniesione na jej rzecz, jako 

ustępstwa wydarte koronie z wielkim trudem, za co znów burżuazją ze swej 

strony ma również poczynid pewne ustępstwa rządowi. A burżuazją — 
                                                                                                                                                                                                                           
władza paostwowa spoczywa w rękach odrębnej kasty oficerskiej i urzędniczej, która w Prusach uzupełnia swe kadry po części 
sama ze siebie, po części z drobnej szlachty majorackiej, rzadziej z wielkiej arystokracji, a w najmniejszej cząstce z szeregów 
burżuazji. Samodzielnośd tej kasty, która zdaje się stad poza obrębem społeczeostwa i niejako ponad nim, nadaje paostwu 
pozory samodzielności w stosunku do społeczeostwa". Patrz: F. Engels „W kwestii mieszkaniowej" „Książka i Wiedza" 1949, str. 
81—82. — Red. 
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jakkolwiek ten stan rzeczy jest dla niej wystarczająco jasny — zgadza się na to 

oszukaostwo. Stąd też pochodzi ten milczący układ, który jest niemą podstawą 

wszystkich debat w Reichstagu i Izbie Pruskiej w Berlinie; z jednej strony rząd 

przeprowadza w żółwim tempie reformę ustaw w interesie burżuazji, usuwa z 

drogi rozwoju przemysłowego przeszkody feudalne i wynikające z 

drobnopaostwowego partykularyzmu, zaprowadza jednolite monety, miary i 

wagi, wolnośd zajęd przemysłowych itp., dzięki wolności przenoszenia się z 

miejsca na miejsce oddaje kapitałowi do nieograniczonej dyspozycji siłę roboczą 

Niemiec, popiera handel i spekulację; z drugiej strony burżuazją pozostawia 

rządowi całą rzeczywistą władzę polityczną, uchwala podatki, pożyczki i rekruta i 

pomaga kodyfikowad ustawy o nowych reformach w ten sposób, aby stara 

władza policyjna nad niepożądanymi osobami pozostała w pełnej mocy. 

Burżuazją okupuje swą stopniową emancypację społeczną natychmiastowym 

zrzeczeniem się własnej władzy politycznej. Rzecz jasna, głównym powodem, dla 

którego burżuazją uznaje taki układ za możliwy do przyjęcia dla siebie, jest nie 

strach przed rządem, lecz strach przed proletariatem. 

Jakkolwiek nędzne jest zachowanie się naszej burżuazji w dziedzinie politycznej, 

nie można jednakże zaprzeczyd, że na polu przemysłowym i handlowym zaczęła 

ona nareszcie spełniad swoją powinnośd. Wzrost przemysłu i handlu, na który 

zwrócono uwagę we wstępie do drugiego wydania, zachodzi od tego czasu z 

jeszcze większą energią. To, co od 1869 r. zaszło pod tym względem w 

nadreosko-westfalskim okręgu przemysłowym, jest dla Niemiec wprost 

niesłychane i przypomina rozkwit angielskich okręgów fabrycznych na początku 

tego stulecia. I to samo będzie w Saksonii, na Górnym Śląsku, w Berlinie, 

Hanowerze i miastach nadmorskich. Nareszcie mamy handel światowy, 

naprawdę wielki przemysł, naprawdę nowoczesną burżuazję, ale za to mieliśmy 

również prawdziwy kryzys10 a zarazem powstał prawdziwy, potężny proletariat. 

Dla przyszłego historyka huk armat w bitwach pod Spichern, Mars-la-Tour i 

Sedanem i wszystko, co z tym związane, będzie miało dużo mniejsze znaczenie 

w historii Niemiec 1869—1874 r. aniżeli bezpretensjonalny, spokojny, ale stale 

naprzód postępujący rozwój proletariatu niemieckiego. Już w r. 1870 robotnicy 

niemieccy przeszli ciężką próbę: bonapartystowską prowokację wojenną i jej 

                                                             
10 Engels ma na myśli kryzys 1873/74 r. — Red. 
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naturalne następstwo — powszechny entuzjazm narodowy w Niemczech. 

Niemieccy robotnicy socjalistyczni nie dali się ani na chwilę obałamucid. Nie 

przejawiali ani cienia nacjonalistycznego szowinizmu. Pośród najbardziej 

rozpasanego szału zwycięstwa zachowali zimną krew i żądali „sprawiedliwego 

pokoju z francuską republiką bez jakichkolwiek aneksji" i nawet stan oblężenia 

nie potrafił zmusid ich do milczenia. Nie dali się pociągnąd ani sławie wojennej, 

ani gadaninie o „wielkości cesarstwa niemieckiego"; ich wyłącznym celem było 

nadal wyzwolenie całego proletariatu europejskiego. Można śmiało powiedzied, 

że nigdy dotąd robotnicy żadnego kraju nie byli poddani tak ciężkiej próbie, 

którą by tak świetnie przetrzymali. 

Po stanie oblężenia z okresu wojny nastąpiły procesy o zdradę stanu, obrazę 

majestatu i zniewagę urzędników, stale wzrastające prześladowania policyjne 

okresu pokoju. Trzech czy czterech redaktorów gazety „Volksstaat" z reguły 

siedziało równocześnie w więzieniu; w odpowiedniej proporcji również 

redaktorzy innych pism. Każdy jako tako znany mówca partyjny musiał co 

najmniej raz do roku stawad przed sądem, gdzie go prawie zawsze skazywano. 

Wygnania, konfiskaty, rozwiązywania zebrao sypały się jak z rogu obfitości. 

Wszystko daremnie. Na miejsce aresztowanego lub wygnanego stawał 

natychmiast ktoś inny; po każdym rozwiązanym zebraniu następowały dwa 

nowe i dzięki wytrwałości oraz dokładnemu przestrzeganiu przepisów prawnych 

doprowadzano do tego, że policji z jej samowolą raz po raz opadały ręce ze 

zmęczenia. Wszystkie prześladowania odnosiły skutek przeciwny 

zamierzonemu; nie tylko nie mogły złamad partii robotniczej lub chodby tylko jej 

ugiąd, ale zdobywały jej wciąż nowych zwolenników i wzmacniały organizację. W 

walce swej zarówno z władzami jak i z poszczególnymi kapitalistami robotnicy 

wykazywali wszędzie intelektualną i moralną wyższośd tudzież udowadniali, 

szczególnie podczas konfliktów z tzw. „pracodawcami", że oni — robotnicy — są 

teraz ludźmi wykształconymi, a kapitaliści gburami. A przy tym prowadzą walkę 

przeważnie z humorem, co jest najlepszym dowodem tego, jak bardzo pewni są 

swej sprawy i świadomi swej przewagi. W ten sposób prowadzona walka, na 

gruncie historycznie przygotowanym, musi dąd wielkie rezultaty. Sukcesy 

osiągnięte w wyborach styczniowych11 nie mają sobie podobnych w historii 

                                                             
11 Engels ma na myśli wybory do parlamentu niemieckiego w styczniu 1874 r. — Red. 
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nowoczesnego ruchu robotniczego, a zdumienie, w jakie wprawiły całą Europę, 

było całkowicie uzasadnione. 

Robotnicy niemieccy posiadają dwojaką przewagę nad robotnikami reszty 

Europy. Po pierwsze, należą do najbardziej teoretycznie wyrobionego narodu 

Europy i zachowali zmysł teoretyczny, który tzw. „warstwy oświecone" w 

Niemczech zupełnie zatraciły. Niemiecki socjalizm naukowy — jedyny naukowy 

socjalizm, jaki kiedykolwiek istniał, nigdy nie powstałby bez poprzedzającej go 

niemieckiej filozofii, zwłaszcza filozofii Hegla. Bez rozwiniętego u robotników 

zmysłu teoretycznego socjalizm naukowy nie wszedłby nigdy tak bardzo w ich 

krew i ciało, jak to widzimy obecnie. A jak ogromna jest ta przewaga robotników 

niemieckich, widad, z jednej strony, na przykładzie tego zobojętnienia wobec 

wszelkiej teorii, które jest jedną z głównych przyczyn tego, że angielski ruch 

robotniczy pomimo świetnej organizacji poszczególnych związków zawodowych 

tak wolno posuwa się naprzód; z drugiej strony, widad to na przykładzie tych 

wybryków i tego zamieszania, jakie proudhonizm w swej pierwotnej formie 

wywołał u Francuzów i Belgów, a w karykaturalnej formie, nadanej mu przez 

Bakunina — u Hiszpanów i Włochów. 

Po drugie, przewaga robotników niemieckich polega na tym, że Niemcy prawie 

że najpóźniej weszli do ruchu robotniczego. Podobnie jak teoretyczny socjalizm 

niemiecki nigdy nie zapomni o tym, że wznosi się na barkach Saint-Simona, 

Fouriera i Owena — trzech myślicieli, którzy mimo całego swego marzycielstwa i 

utopijności należą do najznakomitszych umysłów wszystkich czasów i w genialny 

sposób antycypowali mnóstwo rzeczy, których słusznośd dziś naukowo 

udowadniamy — tak samo i niemiecki praktyczny ruch robotniczy nie powinien 

nigdy zapominad o tym, że rozwinął się na barkach ruchu angielskiego i 

francuskiego, że mógł po prostu korzystad z jego drogo okupionych doświadczeo 

i że mógł uniknąd teraz ich błędów, wówczas na ogół nieuniknionych. Gdzie 

bylibyśmy teraz bez przykładu angielskich trade-unionów i bez walk politycznych 

robotników francuskich, bez tego olbrzymiego bodźca, jaki dała zwłaszcza 

Komuna Paryska? 

Trzeba przyznad robotnikom niemieckim, że z rzadkim zrozumieniem wyzyskali 

wyższośd swego położenia. Po raz pierwszy od czasu istnienia ruchu 

robotniczego prowadzi się walkę w sposób uzgodniony, powiązany i planowy, w 
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trzech kierunkach: w kierunku teoretycznym, politycznym i praktyczno-

ekonomicznym (opór przeciw kapitalistom). Na tym, że tak powiem, 

koncentrycznym ataku polega właśnie siła i niezwyciężonośd niemieckiego 

ruchu. 

Robotnicy niemieccy wysunęli się w chwili obecnej na czoło walki 

proletariackiej; z jednej strony, na skutek tego dogodnego położenia, z drugiej 

zaś strony, na skutek wyspiarskich osobliwości ruchu angielskiego i zdławienia 

przemocą ruchu francuskiego. Jak długo wypadki pozostawią ich na tym 

honorowym posterunku, trudno przewidzied. Lecz póki go zajmują, będą się 

wywiązywad — miejmy nadzieję — należycie ze swoich obowiązków. W tym celu 

potrzebne są zdwojone wysiłki w każdej dziedzinie walki i agitacji. Szczególnym 

obowiązkiem przywódców będzie: wyjaśniad sobie coraz lepiej wszystkie 

zagadnienia teoretyczne, wyzwalad się coraz bardziej spod wpływu 

tradycyjnych, należących do starego światopoglądu frazesów i mied stale na 

uwadze, że socjalizm od czasu, gdy stał się nauką, wymaga, by go traktowano 

jako naukę, tzn. by go studiowano. Zdobyte tą drogą coraz to jaśniejsze 

zrozumienie rzeczy trzeba będzie ze wzmożoną gorliwością popularyzowad 

wśród mas robotniczych; trzeba będzie coraz bardziej zespalad zarówno 

organizację partii jak i związków zawodowych. Chociaż głosy oddane w styczniu 

na socjalistów reprezentują już całkiem pokaźną armię, to jednak nawet w 

przybliżeniu nie stanowią jeszcze większości niemieckiej klasy robotniczej; i 

jakkolwiek wiele otuchy dodają sukcesy propagandy wśród ludności wiejskiej, to 

jednak tu właśnie pozostaje jeszcze nieskooczenie wiele do zrobienia. Chodzi 

więc o to, by nie słabnąd w walce, by wyrywad wrogowi jedno miasto po drugim, 

jeden okręg wyborczy po drugim; przede wszystkim zaś chodzi o to, by 

zachowad prawdziwego ducha międzynarodowego, który nie dopuszcza do 

powstania żadnego szowinizmu patriotycznego i wita z radością każdy nowy 

krok w ruchu proletariackim niezależnie od tego, jaki naród go uczyni. Jeżeli 

robotnicy niemieccy będą w ten sposób kroczyli naprzód, to niekoniecznie będą 

maszerowad na czele ruchu — nie leży wcale w interesie tego ruchu, aby 

robotnicy jakiejś jednej narodowości maszerowali na jego czele — ale zajmą 

honorowe miejsce na linii bojowej i będą gotowi, gdy nieoczekiwanie ciężkie 
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doświadczenia lub wielkie wydarzenia zażądają od nich jeszcze większego 

męstwa, większego zdecydowania i gotowości do czynu. 

Londyn, 1 lipca 1874 r. 

 

Wojna Chłopska w Niemczech 

 

Lud niemiecki ma również swoje tradycje rewolucyjne. Był czas, kiedy Niemcy 

wydawały charaktery zdolne stanąd obok najlepszych działaczy rewolucyjnych 

innych krajów; kiedy lud niemiecki rozwinął taką wytrwałośd i energię, które w 

narodzie scentralizowanym doprowadziłyby do najwspanialszych rezultatów; 

kiedy chłopi i plebejusze niemieccy brzemienni byli w idee i plany, przed którymi 

dośd często cofają się w przerażeniu ich potomkowie. 

Wobec chwilowego zmęczenia, występującego prawie wszędzie po dwóch 

latach walki, jest teraz na czasie przedstawid znowu ludowi niemieckiemu te z 

gruba ciosane, lecz harde i silne postacie wielkiej wojny chłopskiej. Trzy stulecia 

upłynęły od owych czasów i niejedno się zmieniło, jednak dziś nasze walki nie 

oddaliły się tak bardzo od wojny chłopskiej a przeciwnicy, z którymi trzeba 

walczyd, są po większej części wciąż ci sami. Już w roku 1525, chod na niższym 

stopniu rozwoju, odnajdujemy jako zdrajców te same klasy i odłamy klas, które 

w r. 1848 i 1849 wszędzie zdradziły. A jeżeli podczas ruchu lat ostatnich krzepki 

wandalizm wojny chłopskiej doszedł do głosu tylko w nielicznych 

miejscowościach: w Odenwaldzie, Szwarcwaldzie i na Śląsku, nie świadczy to 

bynajmniej o wyższości nowoczesnego powstania. 

I 

Przedstawmy przede wszystkim pokrótce stosunki w Niemczech na początku 

szesnastego wieku. 

Przemysł niemiecki doszedł w XIV i XV wieku do znacznego rozkwitu. Miejsce 

feudalnego, wiejskiego przemysłu lokalnego zajęło cechowe rzemiosło miejskie, 

produkujące dla szerszych kół, a nawet dla bardziej oddalonych rynków. Tkanie 
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grubych chust wełnianych i płótna staje się teraz stałą, szeroko rozwiniętą 

gałęzią przemysłu; w Augsburgu wyrabiano już nawet cieosze tkaniny wełniane i 

płócienne tudzież jedwabie. Obok tkactwa podniósł się szczególnie ten 

graniczący ze sztuką przemysł, którego pożywką był zbytek duchowny i świecki 

późnego średniowiecza, jak: złotnictwo, rzeźbiarstwo, snycerstwo, miedzio- i 

drzeworytnictwo, płatnerstwo, bicie medali, tokarstwo itp. Wiele mniej lub 

bardziej doniosłych wynalazków, których punktem wybitnym o znaczeniu 

historycznym był wynalazek prochu strzelniczego12 i druku, przyczyniło się 

znakomicie do podniesienia rzemiosł". Handel dotrzymywał kroku przemysłowi; 

Hanza dzięki swemu stuletniemu monopolowi morskiemu umożliwiła całym 

północnym Niemcom dźwignięcie się z barbarzyostwa średniowiecznego. A 

chociaż już od piętnastego wieku zaczęła szybko ulegad konkurencji Anglików i 

Holendrów, to jednak wielka droga handlowa z Indii na północ prowadziła 

pomimo odkryd Vasco da Gamy13, w dalszym ciągu przez Niemcy, a Augsburg 

wciąż jeszcze był wielkim punktem składowym włoskich jedwabi, indyjskich 

korzeni i wszelkich wytworów Lewantu14. Miasta górno-niemieckie, zwłaszcza 

Augsburg i Norymberga, były ośrodkami znacznego jak na owe czasy bogactwa i 

zbytku. Produkcja surowców wzrosła również bardzo znacznie. Niemieccy 

górnicy byli w wieku XV najzręczniejsi w świecie, a rozkwit miast wyrwał też 

rolnictwo z najbardziej prymitywnego stanu średniowiecznego. Nie tylko wzięto 

pod uprawę rozległe obszary, lecz zaczęto również hodowad zioła farbiarskie i 

inne importowane rośliny, których staranniejsza uprawa wpłynęła w ogóle 

dodatnio na całe rolnictwo. 

Pomimo to rozwój produkcji narodowej Niemiec wciąż jeszcze nie dotrzymywał 

kroku rozwojowi innych krajów. Poziom rolnictwa był o wiele niższy niż w Anglii i 

Holandii, przemysłu niższy niż we Włoszech, Flandrii i Anglii, w handlu morskim 

zaś Anglicy, a zwłaszcza Holendrzy zaczęli wypierad Niemców. Zaludnienie wciąż 

jeszcze było bardzo rzadkie. Cywilizacja w Niemczech istniała tylko sporadycznie, 

skupiona dookoła kilku ośrodków przemysłu i handlu; interesy zaś tych 

odosobnionych ośrodków były bardzo rozbieżne i zaledwie tu i ówdzie 

wykazywały pewne punkty styczne. Stosunki handlowe i rynki zbytu Południa 
                                                             
12

 Proch strzelniczy, jak dowiedziono obecnie w sposób niewątpliwy, dostał się z Chin poprzez Indie do Arabów, od nich zaś 
poprzez Hiszpanię trafił wraz z bronią palną do Europy — Uwaga Engelsa. 
13

 Znakomity podróżnik portugalski, który w r. 1498 odkrył drogę morską z Europy do Indyj. — Red. 
14 Kraje bliskiego Wschodu. — Red. 
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były całkiem inne niż Północy; Wschód i Zachód stały prawie zupełnie na 

uboczu. Żadne miasto nie doprowadziło do tego, by stad się przemysłowym i 

handlowym ośrodkiem całego kraju, jakim np. dla Anglii już wówczas był 

Londyn. Cały handel wewnętrzny ograniczał się prawie wyłącznie do żeglugi 

nadbrzeżnej i rzecznej oraz kilku wielkich dróg handlowych, prowadzących z 

Augsburga i Norymbergi przez Kolonię do Niderlandów i przez Erfurt na północ. 

Z dala od rzek i dróg handlowych leżała pewna ilośd mniejszych miast, które nie 

uczestnicząc w wielkich obrotach spokojnie wegetowały dalej na poziomie 

warunków życia późnego średniowiecza; potrzebowały mało towarów obcych i 

dostarczały niewiele produktów na wywóz. Spośród ludności wiejskiej jedynie 

szlachta stykała się z szerszymi kołami i nowymi potrzebami; masa chłopska nie 

sięgała nigdy poza granice najbliższych stosunków lokalnych i związanego z tym 

horyzontu lokalnego. 

Podczas gdy w Anglii i Francji dojście handlu i przemysłu do znaczenia 

pociągnęło za sobą zazębienie się interesów w zasięgu całego kraju i co za tym 

idzie, centralizację polityczną — to w Niemczech doszło tylko do zgrupowania 

interesów według prowincji wokoło ośrodków o lokalnym jedynie zasięgu i co za 

tym idzie, do rozdrobnienia politycznego, które wkrótce potem na skutek 

wyparcia Niemiec z handlu światowego dopiero gruntownie się utrwaliło. 

Równolegle z rozpadaniem się czysto feudalnego cesarstwa rozluźnił się w ogóle 

związek paostwowy, wielcy lennicy cesarstwa przekształcali się w nieomal 

niezawisłych książąt, a miasta na prawie cesarskim, z jednej strony, i rycerze 

cesarstwa, z drugiej, zawierali przymierza to jedni przeciw drugim, to znów 

przeciw książętom lub cesarzowi. Władza cesarska, zdezorientowana co do 

swego położenia, wahała się niepewnie między różnymi żywiołami, które 

tworzyły cesarstwo, i traciła przy tym coraz bardziej swój autorytet. Jej wysiłki 

centralizatorskie w stylu Ludwika XI15 skooczyły się mimo wszelkich intryg i 

gwałtów jedynie na utrzymaniu razem austriackich krajów dziedzicznych. W tym 

zamieszaniu, w tych niezliczonych i krzyżujących się konfliktach ostatecznie 

wygrali i wygrad musieli ci, którzy reprezentowali centralizację wśród 

rozdrobnienia, przedstawiciele centralizacji lokalnej i prowincjonalnej — 

                                                             
15 Król francuski 1461—1483. — Red. 
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książęta, obok których sam cesarz stawał się coraz bardziej takim samym 

księciem jak inni. 

W tych warunkach zmieniło się zasadniczo położenie klas przekazanych przez 

średniowiecze, a obok klas dawnych powstały klasy nowe. 

Z wyższej szlachty wyłonili się książęta. Byli oni już prawie zupełnie od cesarza 

niezależni i posiadali prawie wszystkie prawa suwerenne. Wypowiadali wojnę i 

zawierali pokój na własną rękę, utrzymywali stałe wojska, zwoływali sejmy 

krajowe i nakładali podatki. Zdołali narzucid swe zwierzchnictwo wielkiej części 

drobnej szlachty i miast; stosowali ciągle wszelkie środki, aby do swoich 

posiadłości wcielid pozostałe jeszcze miasta i baronie znajdujące się w 

bezpośredniej zależności od cesarstwa. W stosunku do nich byli oni 

centralizatorami, tak jak wobec władzy cesarskiej występowali 

decentralizacyjnie. W samym kraju rządy ich były bardzo samowolne. Zwoływali 

stany przeważnie tylko wtedy, kiedy w inny sposób nie mogli sobie pomóc. 

Nakładali podatki i zaciągali długi, kiedy im się żywnie podobało; prawo stanów 

do zatwierdzania podatków rzadko było uznawane, a rzadziej jeszcze 

wykonywane. A nawet i wówczas książę miał zwykle zapewnioną większośd 

dzięki dwóm stanom wolnym od podatków, lecz korzystającym z nich — dzięki 

rycerstwu i prałatom. Zapotrzebowanie pieniędzy ze strony książąt rosło wraz ze 

zbytkiem i powiększaniem się dworów, wraz ze stałymi wojskami i wzrastaniem 

wydatków rządowych. Podatki stawały się coraz uciążliwsze. Miasta po większej 

części zabezpieczone były od nich przez swe przywileje; cały ciężar podatków 

spadał na chłopów, zarówno na dominialnych chłopów samego księcia jak 

również na chłopów poddanych i paoszczyźnianych oraz czynszowników lennych 

rycerzy. Gdzie nie wystarczało opodatkowanie bezpośrednie, stosowano podatki 

pośrednie; używano najbardziej wyrafinowanych manewrów sztuki finansowej, 

byle tylko zapełnid dziurawy skarbiec. Gdy nic już nie pomagało, gdy już niczego 

więcej nie można było oddad w zastaw, a żadne z wolnych miast nie chciało już 

udzielid kredytu, uciekano się do najbrudniejszych operacji monetarnych: bito 

złe pieniądze, wprowadzano — stosownie do potrzeb skarbu — wysoki lub niski 

kurs przymusowy. Handel przywilejami miejskimi i innymi, które następnie 

odbierano gwałtem, aby jo później znów sprzedawad za drogie pieniądze, 

wykorzystywanie każdej próby opozycji do nakładania kontrybucji i do 
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wszelkiego rodzaju rabunków itd. były również zyskownymi i stałymi źródłami 

pieniędzy dla ówczesnych książąt. Wymiar sprawiedliwości był dla książąt 

również stałym i bardzo ważnym artykułem handlowym. Słowem, ówcześni 

poddani, którzy prócz tego musieli jeszcze zaspokajad prywatną chciwośd 

książęcych wójtów i urzędników, zaznawali w całej pełni dobrodziejstw 

„ojcowskiego" systemu rządów. 

Z feudalnej hierarchii średniowiecza zniknęła prawie całkowicie średnia szlachta; 

wybiła się ona albo na stanowisko niezależnych drobnych książąt, albo spadła do 

poziomu niższej szlachty. Niższa szlachta, rycerstwo, chyliło się szybko do 

upadku. Znaczna jego częśd zubożała już zupełnie i żyła jedynie ze służby 

książęcej zajmując urzędy wojskowe lub cywilne; inna częśd znajdowała się w 

lennej i zwierzchniej zależności od książąt; najmniejsza jego częśd podlegała 

bezpośrednio cesarstwu. Rozwój sztuki wojennej, rosnące znaczenie piechoty, 

udoskonalenie broni palnej pozbawiły rycerstwo znaczenia wojskowego jako 

ciężkiej jazdy, jednocześnie zaś przestały byd niezdobyte jego zamki warowne. 

Rycerze, podobnie jak norymberscy rzemieślnicy, stali się na skutek rozwoju 

przemysłu zbyteczni. Potrzeby pieniężne stanu rycerskiego przyczyniły się 

znacznie do jego ruiny. Zbytek panujący na zamkach, współzawodnictwo 

przepychu na turniejach i ucztach, ceny zbroi i koni — wszystko to wzrastało 

wraz z postępem rozwoju społecznego, podczas gdy źródła dochodów rycerzy i 

baronów nie powiększały się zupełnie lub też w bardzo małym stopniu. Zajazdy z 

obowiązkowym w każdym wypadku rabunkiem I kontrybucjami, czatowanie na 

drogach i tym podobne „szlachetne" zajęcia stały się z czasem zbyt 

niebezpieczne. Daniny i posługi poddanych paoskich przynosiły niewiele więcej 

niż dawniej. By pokryd zwiększające się potrzeby, wielmożni panowie musieli 

uciekad się do tych samych środków, co książęta. Z każdym rokiem szlachta 

udoskonalała system łupienia chłopów. Z chłopów paoszczyźnianych wysysano 

ostatnie krople krwi, na poddanych nakładano nowe daniny i świadczenia pod 

najrozmaitszymi pozorami i nazwami. Paoszczyznę, czynsze, daniny, podatki 

pośmiertne, opłatę za opiekę itp. — wszystko to podwyższano samowolnie 

wbrew wszystkim dawnym kontraktom. Odmawiano sprawiedliwości łub 

frymarczono nią, a jeśli rycerz nie mógł dotrzed inną drogą do chłopskich 
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pieniędzy, to bez ceremonii wtrącał chłopa do wieży i zmuszał go do wykupienia 

się. 

Z pozostałymi stanami niższa szlachta również nie żyła na przyjaznej stopie. 

Szlachta lenna dążyła do bezpośredniej zależności od cesarstwa, szlachta 

bezpośrednio od cesarstwa zależna — do utrzymania tego stanu rzeczy; stąd 

stale zatargi z książętami. Duchowieostwu, które w swej ówczesnej rozdętej 

postaci wydawało się szlachcie stanem zupełnie niepotrzebnym, zazdrościła ona 

jego wielkich dóbr, jego bogactw, utrzymywanych w jednym ręku dzięki 

celibatowi i ustrojowi kościoła. Z miastami szlachta stale darła koty; była u nich 

zadłużona, żywiła się z rabunku ich posiadłości, z łupienia ich kupców, z okupu za 

wziętych podczas napadów jeoców. Walka rycerstwa przeciwko wszystkim tym 

stanom stawała się coraz gwałtowniejsza w miarę tego, jak kwestia pieniężna 

stawała się również dla rycerstwa kwestią życia. 

Duchowieostwo, przedstawiciel ideologii średniowiecznego feudalizmu, 

odczuwało w niemniejszym stopniu wpływ przewrotu dziejowego. Sztuka 

drukarska i potrzeby coraz bardziej rozległego handlu odebrały mu monopol nie 

tylko czytania i pisania, lecz i wyższego wykształcenia. Podział pracy nastąpił 

również w dziedzinie intelektualnej. Nowopowstający stan prawników wyparł 

duchowieostwo z całego szeregu najbardziej wpływowych stanowisk. Ono 

również zaczynało stawad się w dużym stopniu zbyteczne i samo potwierdzało 

tę zbytecznośd przez swe stale rosnące lenistwo i nieuctwo. Ale im bardziej 

stawało się ono zbyteczne, tym bardziej rosło liczebnie — dzięki olbrzymim 

bogactwom wciąż jeszcze powiększanym przy użyciu wszelkich możliwych 

środków. 

Wśród duchowieostwa istniały dwie całkiem różne klasy. Duchowna hierarchia 

feudalna stanowiła klasę arystokratyczną: biskupi i arcybiskupi, opaci, 

przeorowie i inni prałaci. Ci wysocy dostojnicy kościoła byli albo sami książętami, 

albo rządzili — pod zwierzchnictwem innych książąt jako feudalni panowie — 

wielkimi obszarami z wieloma chłopskimi poddanymi i paoszczyźnianymi. 

Wyzyskiwali swych poddanych nic tylko z taką samą bezwzględnością jak 

szlachta i książęta, lecz robili to jeszcze bardziej bezwstydnie. Dla wydarcia 

ostatniego grosza od poddanego i rozszerzenia dziedzictwa kościoła stosowano 

obok brutalnego gwałtu wszelkie szykany religijne, obok okropności tortur 
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wszystkie okropności klątwy i odmowy rozgrzeszenia, wszelkie intrygi 

konfesjonału. Fałszowanie dokumentów było pospolitą i ulubioną formą 

oszustwa u tych czcigodnych mężów. Ale mimo to, że oprócz zwyczajnych 

świadczeo feudalnych i czynszów ściągali jeszcze dziesięcinę, wszystkie te 

dochody były nie wystarczające. Aby wydrzed ludowi jeszcze większe daniny, 

uciekano się — i to przez długi czas z najlepszym skutkiem — do wyrobu 

cudownych obrazów świętych i relikwii, do organizowania przynoszących 

zbawienie miejsc świętych i frymarczenia odpustami. 

Na tych prałatach oraz na ich niezliczonej żandarmerii mniszej, wzmacnianej 

stale w miarę wzrostu prześladowao politycznych i religijnych, skupiał swą 

nienawiśd do klechów nie tylko lud, lecz także i szlachta. Jako bezpośrednio 

zależni od cesarstwa, zawadzali oni również książętom. Hulaszcze życie opasłych 

biskupów, opatów i ich mniszej armii budziło zawiśd w szlachcie i oburzało lud, 

który musiał za to wszystko płacid, a oburzało tym bardziej, im bardziej rzucała 

się w oczy sprzecznośd między ich kazaniami a trybem życia. 

Plebejski odłam duchowieostwa składał się z kaznodziejów wiejskich i miejskich. 

Stali oni poza feudalną hierarchią kościoła i nie posiadali udziału w jej 

bogactwach. Praca ich była mniej kontrolowana i, pomimo swej wielkiej wagi dla 

kościoła — chwilowo o wiele mniej potrzebna niż policyjna służba 

skoszarowanych mnichów. Dlatego też byli daleko gorzej płatni, a prebendy16 

ich po większej części bardzo skąpe. Jako ludzie pochodzenia mieszczaoskiego 

lub plebejskie-go, znali z bliska sytuację życiową mas i zachowali, pomimo swej 

godności kapłaoskiej, sympatie mieszczaoskie i plebejskie. Udział w ruchach 

ówczesnych, wyjątkowy wśród mnichów, był wśród nich regułą. Dostarczali 

teoretyków i ideologów ruchu, wielu zaś z nich jako przedstawiciele plebejuszy i 

chłopów poniosło śmierd na rusztowaniu. Toteż nienawiśd ludu do klechów 

zwraca się przeciwko nim tylko w sporadycznych wypadkach. 

Jak nad książętami i szlachtą stał cesarz, tak nad wyższym i niższym 

duchowieostwem stał papież. Jak cesarzowi płacono „pospolity grosz" („der 

gemeine Pfennig"), podatki paostwowe — tak płacono papieżowi powszechne 

podatki kościelne, którymi opędzał zbytek dworu rzymskiego. Dzięki sile i 

                                                             
16 Prebenda — dochody z probostwa. — Red. 
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liczebności duchowieostwa w żadnym kraju nie ściągano tych podatków 

kościelnych z większą sumiennością i surowością niż w Niemczech. Zwłaszcza 

uciążliwe były annaty17 od nowoobsadzanych biskupstw. Wraz z rosnącymi 

potrzebami wynajdowano i nowe sposoby zdobywania pieniędzy: handel 

relikwiami, odpusty, daniny jubileuszowe itp. W ten sposób wielkie sumy 

wędrowały rokrocznie z Niemiec do Rzymu, a wzmożony skutkiem tego ucisk nie 

tylko podsycał nienawiśd do klechów, lecz drażnił także uczucia narodowe, 

zwłaszcza szlachty, stanu najbardziej podówczas narodowo usposobionego. 

Z dawnych grodowych mieszczan miast średniowiecznych powstały wraz z 

rozkwitem handlu i rzemiosł trzy ściśle wyodrębnione odłamy. 

Na czele społeczności miejskiej stały rody patrycjuszowskie, tzw. „starszyzna" 

(„Ehrbarkeit"). Były to najbogatsze rodziny. One jedynie zasiadały w Radzie i we 

wszystkich urzędach miejskich. Nie tylko zatem zarządzali dochodami miasta, 

lecz i zjadali je. Potężni swym bogactwem, swym starodawnym, uznanym przez 

cesarza i paostwo stanowiskiem arystokratycznym, wyzyskiwali oni na wszelkie 

sposoby zarówno gminę miejską jak i poddanych miastu chłopów. Uprawiali 

lichwę zbożową i pieniężną, uchwalali dla siebie wszelkiego rodzaju monopole, 

stopniowo pozbawili gminę wszystkich praw do współużytkowania miejskich 

lasów i łąk i korzystali z nich wprost na swój własny użytek prywatny, nakładali 

samowolnie opłaty drogowe, mostowe, myta i inne ciężary, prowadzili handel 

przywilejami cechowymi, prawami mistrzowskimi i obywatelskimi oraz 

wymiarem sprawiedliwości. Z chłopami okręgu miejskiego obchodzili się nie 

lepiej niż szlachta i klechy; przeciwnie, wójtowie i urzędnicy miejscy na wsi - 

wyłącznie patrycjusze — umieli łączyd arystokratyczną brutalnośd i chciwośd z 

pewnego rodzaju biurokratyczną dokładnością w ściąganiu pieniędzy. Zebranymi 

w ten sposób dochodami miejskimi zarządzano zupełnie samowolnie; zapisy w 

księgach miejskich — czysta formalnośd — prowadzone były jak najbardziej 

niedbale i chaotycznie; sprzeniewierzenia i niedobory kasowe były na porządku 

dziennym. Jak łatwo było wówczas nielicznej kaście, obwarowanej ze wszech 

stron przywilejami, ściśle zespolonej węzłami pokrewieostwa i interesu, bogacid 

się niezmiernie z dochodów miejskich — pojmiemy, jeżeli przypomnimy sobie 

                                                             
17

 Annaty — jednorazowe daniny wpłacane do skarbca papieskiego przez duchownych obejmujących intratne urzędy kościelne. 
Daniny te równały się zazwyczaj dochodom pierwszego roku sprawowania urzędu. — Red. 
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liczne oszustwa i sprzeniewierzenia, które rok 1848 wywlókł na światło dzienne 

w tak wielu zarządach miejskich. 

Patrycjusze dokładali wszelkich starao, aby wszędzie poszły w zapomnienie 

uprawnienia gminy miejskiej, szczególnie w dziedzinie finansów. Później 

dopiero, kiedy oszustwa tych panów przekroczyły miarę, gminy rozpoczęły znów 

starania o zdobycie przynajmniej kontroli nad administracją miejską. Jakoż w 

większości miast zdobyły one na powrót swe prawa. Lecz przy wiecznych 

zatargach cechów między sobą, przy bezwzględności patrycjuszów i opiece, 

którą otaczało ich paostwo i rządy sprzymierzonych z nimi miast, rajcy 

patrycjuszowscy wkrótce bądź podstępem, bądź gwałtem osiągnęli faktycznie 

znowu swą dawną wszechwładzę. Na początku szesnastego wieku we 

wszystkich miastach gmina była znów w opozycji. 

Opozycja miejska przeciw patrycjatowi dzieliła się na dwa odłamy, co występuje 

bardzo wyraźnie podczas wojny chłopskiej. 

Opozycja mieszczaoska, poprzedniczka naszych dzisiejszych liberałów, 

obejmowała bogatszych i średnich mieszczan, jako też pewną, zależnie od 

warunków miejscowych mniejszą lub większą częśd drobnych mieszczan. 

Żądania ich miały charakter ściśle konstytucyjny. Żądali oni kontroli nad 

administracją miejską oraz udziału we władzy prawodawczej czy to za 

pośrednictwem samego zgromadzenia gminnego, czy też przedstawicielstwa 

gminy (Wielka Rada, Wydział Gminny); żądali następnie ograniczenia 

nepotyzmu18 patrycjuszowskiego i oligarchii19 nielicznych rodzin, która coraz 

jawniej występowała nawet wśród samego patrycjatu. Co najwyżej domagali się 

oni poza tym paru krzeseł w Radzie dla mieszczan z ich sfery. Partia ta, do której 

gdzieniegdzie przyłączał się niezadowolony i podupadły odłam patrycjatu, miała 

znaczną większośd we wszystkich zwyczajnych zgromadzeniach gminnych i 

cechach. Zwolennicy Rady i bardziej radykalna opozycja, razem wzięte, 

stanowiły wśród właściwych mieszczan niewielką mniejszośd. 

Zobaczymy, że ta „umiarkowana", „legalna", „zamożna" i „inteligentna" 

opozycja odegrała w ruchu XVI wieku zupełnie tę samą rolę i z zupełnie tym 

                                                             
18

 Nepotyzm — popieranie krewnych i faworytów przy obsadzaniu urzędów paostwowych, udzielaniu posad, nagród itd. — Red. 
19 Oligarchia — despotyczne sprawowanie rządów przez niewielką grupę osób spośród klasy panującej. — Red. 
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samym powodzeniem, co jej spadkobierczyni, partia konstytucyjna, w ruchu lat 

1848 i 1849. 

Opozycja mieszczaoska występowała poza tym energicznie przeciwko klechom, 

których gnuśny i wygodny tryb życia oraz lekkie obyczaje budziły w niej wielkie 

zgorszenie. Domagała się zastosowania środków przeciwko skandalicznemu 

sposobowi życia tych czcigodnych mężów. Żądała zniesienia własnego 

sądownictwa klechów i ich wolności podatkowej oraz w ogóle ograniczenia 

liczby mnichów. 

Opozycja plebejska składała się z podupadłych mieszczan i rzeszy mieszkaoców 

miejskich, nie korzystających z praw obywatelskich: czeladników 

rzemieślniczych, wyrobników i licznych zaczątków lumpenproletariatu, które 

odnajdujemy na niższych nawet szczeblach rozwoju miast. Lumpenproletariat 

jest w ogóle zjawiskiem, które występuje w formie mniej lub bardziej 

rozwiniętej na wszystkich dotychczasowych etapach rozwoju społecznego. 

Rzesza ludzi bez określonego zawodu i bez stałego miejsca zamieszkania wzrosła 

właśnie wówczas bardzo silnie wskutek rozpadania się feudalizmu w 

społeczeostwie, w którym jeszcze każda gałąź zarobkowa, każde pole życiowe 

obwarowane były niezliczoną ilością przywilejów. We wszystkich rozwiniętych 

krajach liczba włóczęgów nigdy nie była równie wielka jak w pierwszej połowie 

szesnastego stulecia. Częśd tych włóczęgów wstępowała w czasach wojennych 

do wojska, druga częśd wędrowała żebrząc po kraju, trzecia wreszcie zdobywała 

sobie nędzne utrzymanie po miastach pracą wyrobniczą i w ogóle pracą nie 

objętą przez cechy. 

Wszystkie trzy kategorie odegrały swoją rolę w wojnie chłopskiej: pierwsza — w 

armiach książęcych, którym chłopi ulegli, druga — w spiskach i zbrojnych 

oddziałach chłopskich, gdzie też stale uwidaczniał się jej demoralizujący wpływ, 

trzecia — w walkach partii miejskich. Nie należy zresztą zapominad, że znaczna 

częśd tej klasy, mianowicie ta, która żyła w miastach, posiadała wówczas jeszcze 

wiele ze zdrowej natury chłopskiej i daleka jeszcze była od sprzedajności i 

moralnego upadku dzisiejszego, cywilizowanego lumpenproletariatu. 

Widzimy, że opozycja plebejska ówczesnych miast składała się z elementów 

bardzo różnorodnych. Łączyła w sobie podupadłe elementy dawnego 
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społeczeostwa feudalnego i cechowego z nie rozwiniętym jeszcze, ledwie 

wynurzającym się elementem proletariackim rodzącego się nowoczesnego 

społeczeostwa burżuazyjnego. Z jednej strony — zubożali mieszczanie cechowi, 

których wiązało jeszcze z istniejącym ustrojem miast posiadanie przywileju; z 

drugiej — wypędzeni chłopi i wydalona z pracy służba, którzy nie zdążyli jeszcze 

stad się proletariuszami. Między jednymi a drugimi — czeladnicy, stojący 

chwilowo poza oficjalnym społeczeostwem, zbliżający się przez swe warunki 

życiowe do proletariatu tak bardzo, jak to było możliwe przy ówczesnym stanie 

przemysłu i przywilejach cechowych, a jednocześnie prawie-wszyscy przyszli 

majstrowie mieszczaoscy na mocy tychże przywilejów. Stanowisko partyjne tej 

mieszaniny elementów było przeto z konieczności wysoce chwiejne i zależnie od 

warunków miejscowych — różne. Przed wojną chłopską opozycja plebejska 

bierze udział w walkach politycznych nie jako partia, lecz występuje tylko jako 

hałaśliwy, żądny rabunku, kupowany i odprawiany za parę beczek wina tłum w 

ogonie opozycji mieszczaoskiej. Dopiero powstania chłopskie tworzą z niej 

partię, ale nawet wtedy jest ona w swych żądaniach i wystąpieniach prawie 

wszędzie zależna od chłopów — uderzający dowód tego, jak dalece miasto było 

jeszcze wówczas zależne od wsi. O ile opozycja plebejska występuje 

samodzielnie, żąda ona ustanowienia miejskich monopoli cechowych na wsi, nie 

zgadza się na zmniejszenie dochodów miejskich przez zniesienie ciężarów 

feudalnych w okręgu miejskim itp.; słowem — jest reakcyjna, podporządkowuje 

się swym własnym drobnomieszczaoskim elementom i dostarcza w ten sposób 

charakterystycznego prologu do tej tragikomedii, którą od trzech lat odgrywa 

nowoczesne drobnomieszczaostwo pod firmą demokracji. 

Jedynie w Turyngii, pod bezpośrednim wpływem Münzera i w niektórych innych 

miejscowościach pod wpływem jego uczniów, powszechna burza uniosła 

plebejski odłam miast tak daleko, że znajdujący się w zarodku element 

proletariacki wziął w nim chwilowo górę nad innymi frakcjami ruchu. Epizod ten, 

który stanowi szczytowy punkt całej wojny chłopskiej i rozgrywa się dookoła 

najwspanialszej jej postaci, dookoła Tomasza Münzera, jest jednocześnie 

epizodem najkrótszym. Jasne jest, że musiał on załamad się najszybciej, że 

musiał jednocześnie mied charakter szczególnie fantastyczny i że sposób 
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formułowania jego żądao musiał byd bardzo nieokreślony; ten epizod miał 

właśnie najsłabsze podstawy w ówczesnych warunkach. 

Pod tymi wszystkimi klasami, z wyjątkiem ostatniej, stała wielka, wyzyskiwana 

masa narodu: chłopi. Na barki chłopstwa spadała cała hierarchiczna struktura 

społeczeostwa: książęta, urzędnicy, szlachta, duchowieostwo, patrycjusze i 

mieszczanie. Czy chłop należał do księcia, do barona, biskupa, klasztoru czy 

miasta — zawsze odnoszono się do niego jak do rzeczy, jak do bydła roboczego, 

a nawet gorzej. Jeżeli był poddanym — to zdany był zupełnie na łaskę i niełaskę 

swego pana. Jeżeli był chłopem paoszczyźnianym — to wystarczały już oparte na 

przepisach prawnych umowne świadczenia, aby go zdusid; a świadczenia te rosły 

z dnia na dzieo. Większą częśd swego czasu musiał pracowad w dobrach pana; z 

tego, co wyrobił podczas niewielu wolnych godzin, musiał płacid dziesięcinę, 

czynsz, daninę, opłatę podróżną (podatek wojenny), podatki krajowe i 

paostwowe. Nie mógł żenid się, nie mógł umrzed, nie opłaciwszy się panu. 

Musiał, prócz stałej paoszczyzny, zbierad dla jaśnie pana kłosy, zbierad poziomki, 

zbierad maliny, zbierad ślimaki, napędzad zwierzynę na polowaniu, rąbad drwa 

itp. Prawo rybołówstwa i polowania należało do pana; chłop musiał patrzed 

spokojnie, jak zwierzyna niszczy mu zbiory. Pastwiska i lasy gminne prawie 

wszędzie zostały zabrane gwałtem przez panów. Pan rozporządzał samowolnie 

nie tylko własnością chłopa, lecz i jego osobą, jego żoną i córką. Posiadał prawo 

pierwszej nocy20, gidy mu się podobało, wtrącał chłopa do wieży, gdzie ten z 

równą pewnością nie mógł uniknąd tortur jak dziś sędziego śledczego. Gdy mu 

nie podobało, bił go na śmierd lub ścinał głowę. Spośród owych budujących 

rozdziałów kodeksu „Carolina"21, które traktują o „obcinaniu uszu", „obcinaniu 

nosów", „wykluwaniu oczu", „odrąbywaniu palców i rąk", „ścinaniu głowy", 

„łamaniu kołem", o „paleniu", „wyrywaniu ciała rozżarzonymi obcęgami", 

„dwiartowaniu" itp., nie ma ani jednego, którego by łaskawy pan, władca i 

opiekun, nie stosował według upodobania wobec swych chłopów. Któż miał ich 

bronid? W sądach zasiadali baronowie, księża, patrycjusze lub prawnicy, którzy 

dobrze wiedzieli, za co im płacą. Wszak wszystkie oficjalne stany cesarstwa żyły z 

wyzyskiwania chłopów. 

                                                             
20

 Przysługujące panu prawo do spędzenia pierwszej nocy z każdą wydaną za mąż poddaną. — Red. 
21

 Kodeks karny, wydany przez Karola V w r. 1533 i stanowiący próbę unifikacji prawa i sądownictwa we wszystkich paostwach 
niemieckich — Red. 
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Chod chłopi zgrzytali zębami pod straszliwym uciskiem, trudno jednak było ich 

pchnąd do powstania. Ich rozproszenie utrudniało w najwyższym stopniu 

jakiekolwiek porozumienie się. Długie przyzwyczajenie do jarzma 

przekazywanego z pokolenia w pokolenie, odzwyczajenie się w wielu okolicach 

od używania broni, bezwzględnośd wyzysku, to słabnąca, to wzmagająca się 

zależnie od osoby pana — wszystko to przyczyniało się do utrzymania chłopów 

w spokoju. Dlatego też mamy w wiekach średnich mnóstwo chłopskich powstao 

lokalnych, ale — przynajmniej w Niemczech — przed wojną chłopską nie było 

ani jednego powszechnego, ogólnonarodowego powstania chłopów. Poza tym, 

sami chłopi nie byli w stanie zrobid rewolucji, póki mieli przeciw sobie 

zorganizowaną i zjednoczoną potęgę książąt, szlachty i miast. Tylko w sojuszu z 

innymi stanami mogli mied szanse zwycięstwa; ale jakżeż mogli zawrzed taki 

sojusz, skoro byli jednakowo wyzyskiwani przez wszystkie stany? 

Widzimy, że rozmaite stany w paostwie: książęta, szlachta, prałaci, patrycjusze, 

mieszczanie, plebejusze i chłopi stanowili na początku XVI stulecia wysoce 

chaotyczną masę z najrozmaitszymi, we wszystkich kierunkach krzyżującymi się 

potrzebami. Każdy stan zawadzał innym, prowadził ze wszystkimi innymi 

stanami ciągłą, już to otwartą, już to skrytą walkę. To rozbicie całego narodu na 

dwa wielkie obozy, które istniało w chwili wybuchu pierwszej rewolucji we 

Francji i które teraz, na wyższym stopniu rozwoju, istnieje w krajach najbardziej 

postępowych, było w tych warunkach wprost niemożliwe; mogło się ono w 

przybliżeniu dokonad dopiero wtedy, kiedy zbuntowała się najniższa, przez 

wszystkie stany wyzyskiwana warstwa narodu: chłopi i plebejusze. Z łatwością 

zrozumiemy tę gmatwaninę interesów, poglądów i dążeo owych czasów, jeśli 

przypomnimy sobie, jakie zamieszanie wywołał w ciągu ostatnich dwu lat 

obecny, daleko mniej skomplikowany skład narodu niemieckiego, obejmujący 

szlachtę feudalną, burżuazję, drobnomieszczaostwo, chłopów i proletariat. 

 

II 

Zgrupowanie tak różnorodnych w owe czasy stanów w większe całości było 

prawie niemożliwe na skutek istniejącej decentralizacji oraz samodzielności 

lokalnej i prowincjonalnej, na skutek przemysłowej i handlowej wzajemnej 
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obcości prowincji i złego stanu komunikacji. Grupowanie to dokonuje się 

dopiero wraz z ogólnym rozpowszechnieniem rewolucyjnych, religijno-

politycznych idei Reformacji. Przyjmując te idee lub występując przeciwko nim, 

rozmaite stany zgrupowały naród — wprawdzie z trudem i tylko w przybliżeniu 

— w trzy wielkie obozy: katolicki, czyli reakcyjny, luteraoski, czyli mieszczaosko-

reformatorski, i rewolucyjny. Jeżeli tego rozbicia narodu nie możemy uważad za 

całkiem konsekwentne, jeżeli w pierwszych dwóch obozach widzimy po części te 

same elementy, tłumaczy się to rozprzężeniem, w jakim znajdowały się prawie 

wszystkie przekazane przez średniowiecze oficjalne stany oraz decentralizacją, 

która tym samym stanom dyktowała w danej chwili w różnych miejscowościach 

przeciwne kierunki. Podczas ostatnich lat mieliśmy tak często sposobnośd 

obserwowad w Niemczech zupełnie podobne fakty, że nie może nas dziwid to 

pozorne pomieszanie się stanów i klas w daleko bardziej zawikłanych 

stosunkach XVI wieku. 

Pomimo ostatnich doświadczeo ideologia niemiecka wciąż jeszcze nie widzi w 

walkach, które położyły kres średniowieczu, nic więcej, jak tylko zawzięte kłótnie 

teologiczne. Gdyby ludzie owej epoki mogli się byli tylko porozumied co do 

spraw niebieskich, to — zdaniem naszych ojczystych dziejoznawców i uczonych 

mężów stanu — nie byłoby żadnych podstaw do sprzeczania się o sprawy 

ziemskie. Ideologowie ci są na tyle łatwowierni, że biorą za dobrą monetę 

wszelkie złudne wyobrażenia, które sobie pewna epoka urabia o sobie samej lub 

które urabiają sobie o pewnej epoce jej ideologowie. Ta sama kategoria ludzi 

widzi np. w rewolucji 1789 r. jedynie gorącą nieco dysputę na temat wyższości 

monarchii konstytucyjnej nad absolutną, w rewolucji lipcowej widzi praktyczny 

spór na temat bezzasadności prawa „z bożej łaski", w rewolucji lutowej — próbę 

rozstrzygnięcia zagadnienia: „republika czy monarchia" itd. O walkach 

klasowych, które rozgrywają się podczas tych wstrząsów i których wyrazem 

jedynie jest frazes polityczny, wypisywany za każdym razem na sztandarze — o 

tych walkach klasowych nie mają nasi ideologowie nawet dziś jeszcze żadnego 

pojęcia, chociaż wieśd o nich dochodzi dośd wyraźnie nie tylko z zagranicy, ale 

rozbrzmiewa także w groźnym pomruku wielu tysięcy krajowych proletariuszy. 

Również w tak zwanych wojnach religijnych XVI stulecia szło przede wszystkim o 

nader pozytywne, materialne interesy klasowe i były one walkami klas tak samo 
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jak późniejsze walki wewnętrzne w Anglii i Francji. Jeżeli wówczas te walki 

klasowe nosiły piętno religijne, jeżeli interesy, potrzeby i żądania 

poszczególnych klas ukrywały się pod szatą religijną, nie zmienia to bynajmniej 

istoty rzeczy i tłumaczy się łatwo stosunkami owych czasów. 

Średniowiecze rozwinęło się ze stanu zupełnej dzikości. Zlikwidowało ono 

doszczętnie starą cywilizację, starą filozofię, politykę i prawo, by we wszystkich 

dziedzinach rozpocząd wszystko od nowa. Z pogrążonego w upadku świata 

starożytnego przejęło ono jedynie chrześcijaostwo i pewną ilośd na wpół 

zburzonych miast, odartych zupełnie z całej swej cywilizacji. Wynikiem tego było 

to, że, tak jak na wszystkich pierwotnych szczeblach rozwoju, duchowieostwo 

uzyskało monopol na wykształcenie umysłowe, a wskutek tego samo 

wykształcenie przybrało zasadniczo charakter teologiczny. Polityka i prawo, jak i 

wszystkie inne nauki, stały się w rękach klechów po prostu gałęziami teologii i 

traktowane były według tych samych zasad, które panowały w teologii. 

Dogmaty kościoła były zarazem aksjomatami politycznymi, a cytaty z Biblii miały 

moc prawa przed każdym trybunałem. Nawet gdy utworzył się odrębny stan 

prawniczy, nauka prawa długo jeszcze pozostawała pod kuratelą teologii. To 

zwierzchnictwo teologii nad każdą dziedziną działalności umysłowej wynikało 

również nieuchronnie ze stanowiska kościoła będącego najwyższym 

uogólnieniem i sankcją istniejącego ustroju feudalnego. 

Jasne więc jest wobec tego, że wszystkie w ogólny sposób formułowane ataki na 

feudalizm, a przede wszystkim ataki na kościół, że wszystkie rewolucyjne 

doktryny społeczne i polityczne musiały byd zarazem w głównej mierze 

herezjami teologicznymi. Aby można było uderzyd w istniejące stosunki 

społeczne, trzeba było zerwad z nich aureolę świętości. 

Opozycja rewolucyjna przeciwko feudalizmowi ciągnie się przez całe wieki 

średnie. Występuje ona, zależnie od warunków epoki, jako mistyka, jako jawna 

herezja, jako powstanie zbrojne. Co się tyczy mistyki, to wiadomo, jak bardzo 

zależni byli od niej reformatorzy XVI wieku; również Münzer wiele z niej 

zaczerpnął. Kacerstwa były bądź wyrazem reakcji ze strony patriarchalnych 

pasterzy alpejskich przeciw wdzierającemu się do nich feudalizmowi 
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(waldensi22), bądź wyrazem skierowanej przeciwko feudalizmowi opozycji miast 

wyrosłych już z niego (albigensi, Arnold z Brescji23 itd.), bądź też wyrazem 

bezpośrednich powstao chłopskich (John Ball24, mistrz węgierski w Pikardii itp.). 

Patriarchalną herezję waldensów jak również powstanie Szwajcarów możemy 

pozostawid tutaj na uboczu jako reakcyjną pod względem formy i treści próbę 

odgrodzenia się od ruchu dziejowego, próbę o lokalnym jedynie znaczeniu. W 

dwu dalszych formach herezji średniowiecznej odnajdujemy — już w XII wieku 

— prekursorów tego wielkiego przeciwieostwa między opozycją mieszczaoską a 

chłopsko-plebejską, które zgubiło wojnę chłopską. Przeciwieostwo to ciągnęło 

się przez całe późniejsze średniowiecze. 

Herezja miast — a jest ona właściwą oficjalną herezją wieków średnich — 

zwracała się głównie przeciw klechom, atakując ich bogactwa i stanowisko 

polityczne. Jak dziś burżuazja żąda taniego rządu, un gouvernement a bon 

marche, tak mieszczanie średniowieczni żądali przede wszystkim une eglise a 

bon marche, taniego kościoła. Reakcyjna, jeśli chodzi o formę, jak wszelka 

herezja, która w rozwoju kościoła i dogmatów potrafi widzied tylko 

zwyrodnienie, herezja mieszczaoska żądała przywrócenia prachrześcijaoskiego, 

prymitywnego ustroju kościoła i zniesienia ekskluzywnego stanu kapłaoskiego. 

Tania ta organizacja usuwała mnichów, prałatów, dwór rzymski, słowem — 

wszystko, co było w kościele kosztowne. Miasta jako republiki — jakkolwiek pod 

opieką monarchów — wyraziły swymi atakami na papiestwo po raz pierwszy w 

ogólnej formie to, że normalną formą panowania mieszczaostwa jest republika. 

Ich wrogi stosunek do szeregu dogmatów i praw kościelnych znajduje swe 

wyjaśnienie po części w tym, cośmy wyżej powiedzieli, po części zaś w innych 

warunkach ich życia. Dlaczego np. występowały one tak gwałtownie przeciwko 

celibatowi, tego nikt lepiej nie wyjaśnił niż Boccaccio25. Arnold z Brescji we 

                                                             
22

 Waldensi i albigensi — sekty w połudn. Francji w XI — XII w. Sekta waldensów obejmowała warstwy ludowe, przeważnie 
rzemieślnicze, i głosiła powrót do pierwotnego chrześcijaostwa oraz występowała przeciwko zepsuciu kościoła katolickiego. 
Waldensi stworzyli organizację opartą na zasadach komunizmu konsumpcyjnego. Dążenia wyższych klas społeczeostwa — 
burżuazji i szlachty burżuazyjnej — znalazły wyraz w herezji albigensów. żądali oni reformy religijnej w celu osłabienia politycznej 
władzy duchowieostwa, które tamowało swobodny rozwój miast i w oczach ich było agentem reakcji feudalnej. — Red. 
23 Arnold z Brescji — reformator kościoła we Włoszech (ok. 1100-1155). Występował przeciwko świeckiej władzy papieża i dążył 
do stworzenia republiki rzymskiej. — Red. 
24 John Ball — jeden z wodzów powstania chłopskiego w Anglii w 1381 r. W kazaniach swych gromił zepsucie duchowieostwa i 
wzywał do obalenia panującego ustroju, aby na gruzach jego stworzyd królestwo wolności, równości i braterstwa oraz 
zaprowadzid wspólnotę dóbr. — Red. 
25

 Boccaccio (1315—1375), autor opowiadao („Dekameron"), w których w drastyczny sposób opisuje rozpustne życie 
duchowieostwa. — Red. 
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Włoszech i w Niemczech, albigensi we Francji południowej, John Wycliff26 w 

Anglii, Hus27 i kalikstyni28 w Czechach byli głównymi przedstawicielami tego 

kierunku. To, że opozycja przeciwko feudalizmowi występuje tu jedynie jako 

opozycja przeciwko feudalności duchownej, tłumaczy się po prostu tym, że 

miasta były już wszędzie uznanym stanem i feudalnośd świecką mogły w 

wystarczającej mierze zwalczad za pomocą swych przywilejów, bronią lub w 

zgromadzeniach stanowych. 

Już tutaj, zarówno we Francji południowej jak w Anglii i Czechach, widzimy, że 

większośd niższej szlachty przyłącza się do walki miast z duchowieostwem i do 

kacerstwa — zjawisko, które tłumaczy się zależnością niższej szlachty od miast i 

wspólnością ich interesów wobec książąt i prałatów, zjawisko, z którym 

spotkamy się znowu w wojnie chłopskiej. 

Zupełnie odmienny charakter miały herezje będące bezpośrednim wyrazem 

potrzeb chłopów i plebejuszy i które prawie zawsze wiązały się z jakimś 

powstaniem. Podzielały one wprawdzie wszystkie żądania kacerstwa 

mieszczaoskiego co do klechów, papiestwa i przywrócenia prachrześcijaoskiego 

ustroju kościoła, ale szły jednocześnie nieskooczenie dalej. Żądały one 

przywrócenia prachrześcijaoskiej równości między członkami gminy i uznania jej 

również za obowiązującą w społeczeostwie obywatelskim. Z „równości dzieci 

bożych" wysnuwały wniosek o równości obywatelskiej, a nawet częściowo i o 

równości majątkowej. Zrównanie szlachty z chłopami, patrycjuszów i 

uprzywilejowanych mieszczan z plebejuszami, zniesienie paoszczyzny, czynszów 

dzierżawnych, podatków, przywilejów i przynajmniej najbardziej krzyczących 

różnic majątkowych — oto żądania, które formułowano w sposób mniej lub 

bardziej zdecydowany i ogłaszano jako nieuniknione konsekwencje doktryny 

prachrześcijaoskiej. Ta herezja chłopsko-plebejska, ledwo dająca się oddzielid od 

mieszczaoskiej w okresie rozkwitu feudalizmu, np. u albigensów, staje się w XIV i 

XV stuleciu całkowicie odrębnym poglądem partyjnym i występuje zwykle 

całkiem samodzielnie obok kacerstwa mieszczaoskiego. Jako przykład służyd 

                                                             
26

 John Wycliff (1320—1384) — radykalny reformator religijny, sympatyzujący z ideami komunistycznymi. — Red. 
27

 Hus Jan (1373—1415) — twórca i wódz reformacji czeskiej. — Red. 
28 Kalikstyni, czyli utrakwiści — umiarkowanie reformacyjna sekta w Czechach w XV w. — Red. 
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mogą: John Ball29, kaznodzieja powstania Wata Tylera w Anglii, obok ruchu 

Wycliffa, lub taboryci30 obok kalikstynów w Czechach. U tabo-rytów występują 

już nawet pod osłoną teokratyczną31 tendencje republikaoskie, które zostały 

dalej ^rozwinięte w koocu XV i na początku XVI stulecia przez przedstawicieli 

plebejuszy w Niemczech. 

Do tej formy kacerstwa należą również marzycielskie sekty mistyczne, jak 

biczownicy, lollardzi32 itd., którzy w czasach ucisku podtrzymują tradycję 

rewolucyjną. 

Plebejusze byli wówczas jedyną klasą, która stała zupełnie poza oficjalnym 

społeczeostwem. Znajdowała się zarówno poza organizacją feudalną jak i 

mieszczaoską. Nie posiadała ani przywilejów, ani majątku; nie miała nawet 

obciążonej przytłaczającymi ją ciężarami własności, jak chłopi i 

drobnomieszczanie. Wyzuta była pod każdym względem z prawa i własności; jej 

warunki życiowe stały zupełnie poza nawiasem istniejących instytucji, które ją 

całkowicie ignorowały. Klasa ta była żywym symptomem rozpadania się 

społeczeostwa feudalnego i cechowo-mieszczaoskiego, a zarazem pierwszym 

zwiastunem nowoczesnego społeczeostwa burżuazyjnego. 

To położenie plebejuszy wyjaśnia nam, dlaczego wówczas już odłam plebejski 

nie mógł się ograniczyd jedynie do zwalczania feudalizmu i uprzywilejowanego 

mieszczaostwa, dlaczego przynajmniej w wyobraźni sięgad musiał nawet poza 

ledwie świtające, nowoczesne społeczeostwo burżuazyjne, dlaczego jako odłam 

pozbawiony zupełnie własności musiał już kwestionowad instytucje, poglądy i 

pojęcia, wspólne wszystkim formom społecznym opartym na przeciwieostwach 

klasowych. Chiliastyczne33 rojenia pierwotnego chrześcijaostwa stanowiły przy 

tym wygodny punkt zaczepienia. Równocześnie jednak to wybieganie — nie 

tylko poza teraźniejszośd, ale nawet poza przyszłośd — mogło byd tylko sztuczne 

                                                             
29 Skazany na śmierd po .zgnieceniu powstania chłopów angielskich z r. 1381. Jemu przypisują autorstwo słynnego podówczas 
dwuwiersza, który można by przetłumaczyd tak: „Kmied Adam orze, matka Ewa przędzie, A gdzież tam miejsce dla ślachcica 
będzie?" — Red. 
30 Taboryci — demokratyczny kierunek w ruchu husyckim (od miasta Tabor, które było jego politycznym i organizacyjnym 
ośrodkiem). Głosili powszechną równośd i wspólnośd dóbr, nie wychodząc jednak poza ramy komunizmu konsumpcyjnego. — 
Red. 
31 Teokracja — rządy duchowieostwa. — Red. 
32

 Lollardzi — sekta demokratyczna w Anglii w XIV w., grupująca chłopów i drobnych rzemieślników miejskich. Żądała konfiskaty 
posiadłości nie tylko kościelnych, ale i świeckich oraz zniesienia wszystkich powinności feudalnych. Wodzami jej byli m. in. 
Wycliff i John Ball. — Red. 
33 Oczekiwanie tysiącletniego królestwa niebieskiego na ziemi, którego znakiem będzie powrót Chrystusa. — Red. 
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i fantastyczne, przy pierwszej zaś próbie praktycznego zastosowania musiało 

wrócid do tych ciasnych ram, które jedynie były możliwe w ówczesnych 

warunkach. Atak na własnośd prywatną, żądanie wspólności dóbr musiały 

sprowadzid się do zwykłego organizowania dobroczynności. Mglista równośd 

chrześcijaoska mogła sprowadzid się co najwyżej do mieszczaoskiej „równości 

wobec prawa". Zniesienie wszelkiej zwierzchności zamienia się ostatecznie w 

ustanowienie wybieralnych przez lud rządów republikaoskich. Antycypacja34 

ustroju komunistycznego w fantazji stała się w rzeczywistości antycypacją 

nowożytnych stosunków burżuazyjnych. 

Tę sztuczną, lecz dającą się przecież łatwo wytłumaczyd sytuacją życiową 

odłamu plebejskiego, antycypację późniejszej historii znajdujemy po raz 

pierwszy w Niemczech, mianowicie u Tomasza Munzera i jego partii. Wprawdzie 

u taborytów istniała pewnego rodzaju chilia-styczna wspólnośd dóbr, lecz była 

ona zarządzeniem czysto militarnym. Dopiero u Munzera te przebłyski 

komunistyczne są wyrazem dążeo rzeczywistego odłamu społeczeostwa, 

dopiero przez niego zostały one z pewną ścisłością sformułowane i od niego 

poczynając odnajdujemy je w każdym większym wstrząsie ludowym, aż wreszcie 

zlewają się powoli z nowożytnym ruchem proletariackim; tak samo jak w 

wiekach średnich walki wolnych chłopów przeciw coraz bardziej oplątującemu 

ich panowaniu feudalnemu zlewają się z walkami chłopów poddanych i 

paoszczyźnianych o zupełne obalenie feudalizmu. 

Podczas gdy w pierwszym z trzech wielkich obozów, w obozie konserwatywno-

katolickim, znalazły się wszystkie elementy, które były zainteresowane w 

utrzymaniu istniejącego stanu rzeczy, a więc władza cesarska, książęta duchowni 

i częśd świeckich, bogatsza szlachta, prałaci i patrycjat miejski, to pod 

sztandarem mieszczaosko-umiarkowanej reformy lateraoskie) skupiają się 

wszystkie posiadające elementy opozycji, mana drobnej szlachty, 

mieszczaostwo, a nawet ta częśd świeckich książąt, która miała nadzieję 

wzbogacid się przez konfiskatę majątków kościelnych i chciała skorzystad ze 

sposobności wywalczenia większej niezależności od cesarstwa. Wreszcie chłopi i 

plebejusze połączyli się w partię rewolucyjną, której żądania i doktryna zostały 

najwyraźniej sformułowane przez Münzera. 

                                                             
34 Antycypacja — przewidywanie, uprzedzanie faktów. — Red. 
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Luter i Münzer doskonale reprezentują swoje partie zarówno swymi doktrynami 

jak swym charakterem i działalnością. 

Luter przeszedł od r. 1517 do 1525 zupełnie przez te same przemiany, przez 

które przeszli współcześni konstytucjonaliści niemieccy od r. 1846 do 1849 i 

przez które przechodz każda partia mieszczaoska, która znalazłszy się w pewnej 

chwili na czele ruchu jest prześcigana w ramach samego ruchu przez stojącą za 

nią partię plebejską lub proletariacką. 

Kiedy w r. 1517 Luter wystąpił35 po raz pierwszy przeciw dogmatom i ustrojowi 

kościoła katolickiego, opozycja jego wcale jeszcze nie posiadała określonego 

charakteru. Nie wychodząc poza żądania dawniejszego kacerstwa 

mieszczaoskiego, nie wyłączała ona żadnego dalej idącego kierunku i nie mogła 

tego uczynid. W pierwszej chwili wszystkie elementy opozycyjne musiały iśd 

razem, musiano rozwinąd najbardziej zdecydowaną energię rewolucyjną i 

przeciwstawid prawowierności katolickiej całośd dotychczasowego kacerstwa. 

Zupełnie tak samo byli nasi liberalni burżua jeszcze w r. 1847 rewolucyjni, 

nazywali siebie socjalistami i komunistami i roili o emancypacji klasy robotniczej. 

W tym pierwszym okresie jego działalności zdrowa chłopska natura Lutra 

znalazła sobie ujście w niesłychanie gwałtownych wystąpieniach. „Gdyby ich (tj. 

rzymskich klechów) wściekłe szaleostwo miało trwad dalej, to mniemam, że nie 

byłoby na uśmierzenie go lepszej rady i lekarstwa, jak to, żeby królowie i 

książęta przyczynili się do tego siłą, żeby ruszyli zbrojnie i uderzyli na tych 

szkodliwych ludzi, co tak zatruwają cały świat, i położyli raz na zawsze kres ich 

grze bronią, a nie słowami. Skoro złodziei karzemy stryczkiem, morderców 

mieczem, kacerzy ogniem, to dlaczego nie występujemy raczej przeciwko tym 

szkodliwym nauczycielom zepsucia: papieżom, kardynałom, biskupom i całej tej 

zgrai rzymskiej Sodomy przy pomocy wszelkiej broni i nie myjemy rąk w ich 

krwi?" 

Lecz ten pierwszy zapał rewolucyjny nie trwał długo. Grom ciśnięty przez Lutra 

— uderzył. Cały lud niemiecki poruszył się. Z jednej strony, chłopi i plebejusze 

widzieli w jego wezwaniach przeciwko klechom i w jego kazaniach o wolności 

chrześcijaoskiej sygnał do powstania; z drugiej strony, przyłączyli się do niego 

                                                             
35 Ze swymi 95 tezami w Wittenberdze. — Red. 
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bardziej umiarkowani mieszczanie i znaczna częśd niższej szlachty, a nawet 

książęta dali się porwad prądowi. Jedni mniemali, że nadszedł dzieo obrachunku 

z wszystkimi gnębicielami, inni chcieli tylko położyd kres potędze klechów, 

zależności od Rzymu i hierarchii katolickiej oraz wzbogacid się przez konfiskatę 

majątków kościelnych. Partie wyodrębniły się i znalazły swych przedstawicieli. 

Luter musiał wybierad między nimi. On — protegowany elektora saskiego, 

poważany profesor z Wittenbergi, który przez jedną noc stał się potężny i 

sławny, otoczony gromadą zależnych kreatur i pochlebców, wielki człowiek, nie 

wahał się ani przez chwilę. Zrezygnował z ludowych elementów ruchu i 

przeszedł na stronę mieszczan, szlachty i książąt. Zamilkły wezwania do 

eksterminacyjnej wojny przeciwko Rzymowi; Luter głosi teraz pokojowy rozwój i 

bierny opór (porównaj np. „Do szlachty narodu niemieckiego" r. 1520 itd.). Na 

zaproszenie Huttena36, aby przybył do niego i do Sickingena37 na Ebernburg, 

gdzie był ośrodek sprzysiężenia szlacheckiego przeciw klechom i książętom, 

Luter odpowiedział: „Nie chciałbym, aby Ewangelię wywalczano gwałtem i 

rozlewem krwi. Słowo przemogło świat, słowo utrzymało Kościół, słowo też 

znów odrodzi go, antychryst zaś, jak dopiął swego bez przemocy, tak i bez 

przemocy zginie". 

Od tego zwrotu, a raczej od tego bardziej wyraźnego ustalenia się kierunku Lutra 

rozpoczyna się to handlowanie i targowanie się o to, które instytucje i dogmaty 

mają byd utrzymane, a które zreformowane, owo wstrętne dyplomatyzowanie, 

ustępowanie, intrygowanie i układanie się, którego rezultatem było wyznanie 

augsburskie, ten ostatecznie wyhandlowany ustrój zreformowanego kościoła 

mieszczaoskiego. Jest to ta sama szacherka, która ostatnio w formie politycznej 

powtarzała się aż do obrzydliwości w niemieckich zgromadzeniach narodowych, 

konferencjach porozumiewawczych, izbach rewizyjnych i parlamentach 

erfurckich. Kołtuoski charakter oficjalnej Reformacji ujawnił się w tych układach 

w najbardziej jaskrawy sposób. To, że Luter, jako zdeklarowany odtąd 

przedstawiciel reformy mieszczaoskiej, głosił postęp w ramach prawa, miało 

swoje poważne przyczyny. Większośd miast stanęła po stronie umiarkowanej 

reformy, niższa szlachta coraz liczniej się do niej garnęła, częśd książąt już się 

przyłączyła, podczas gdy inna — wahała się. Powodzenie reformy było więc 
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prawie zupełnie zapewnione, przynajmniej w znacznej części Niemiec. Przy 

dalszym pokojowym rozwoju pozostałe dzielnice nie mogłyby długo opierad się 

naporowi umiarkowanej opozycji. Każdy natomiast gwałtowny wstrząs musiał 

wywoład konflikt partii umiarkowanej ze skrajną partią plebejską i chłopską, 

musiał odepchnąd od ruchu książęta, szlachtę i niektóre miasta i pozostawiał 

tylko taką ewentualnośd, że — albo chłopi i plebejusze wezmą górę nad partią 

mieszczaoską, albo restauracja katolicka zgniecie wszystkie partie biorące udział 

w ruchu. Jak zaś partie mieszczaoskie po odniesieniu najmniejszych bodaj 

zwycięstw starają się lawirowad pod flagą legalnego postępu między Scyllą 

rewolucji a Charybdą38 restauracji, na to wystarczająco dużo przykładów 

mieliśmy w ostatnich czasach. 

Podobnie jak na skutek ogólnych społecznych i politycznych stosunków rezultaty 

każdej zmiany musiały wówczas wypaśd na korzyśd książąt i spotęgowad ich 

władzę, tak i reforma mieszczaoska, im wyraźniej odsuwała się od elementów 

plebejskich i chłopskich, tym bardziej musiała podpadad pod kontrolę książąt 

protestanckich. Sam Luter stawał się coraz bardziej ich pachołkiem i lud wiedział 

bardzo dobrze, co robił, mówiąc, że Luter został — podobnie jak inni — 

służalcem książęcym i obrzucając go w Orlamunde kamieniami. 

Kiedy wybuchła wojna chłopska — i to w okolicach, gdzie większośd książąt i 

szlachty była katolicka — Luter starał się zająd stanowisko pojednawcze. 

Zaatakował w sposób stanowczy rządy. Z ich winy, na skutek ucisku, wybuchło 

powstanie; nie chłopi powstali przeciwko nim, lecz sam Bóg. Ale z drugiej strony 

okazuje się, że powstanie jest również bezbożne i przeciwne ewangelii. W 

rezultacie radził obu partiom, aby poczyniły sobie wzajemne ustępstwa i 

załatwiły sprawę polubownie. 

Powstanie jednak, pomimo tych życzliwych propozycji pośrednictwa, rozszerzało 

się szybko, objęło nawet okolice protestanckie, rządzone przez luteraoskich 

książąt, panów i miasta, oraz rychło wzięło górę nad „rozsądną" reformą 

mieszczaoską. W najbliższym sąsiedztwie Lutra, w Turyngii, założył sobie główną 

kwaterę najbardziej zdecydowany odłam powstaoców pod wodzą Münzera. 

Jeszcze kilka zwycięstw, a całe Niemcy stanęłyby w płomieniach, Luter znalazłby 
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się w potrzasku, może nawet, jako zdrajca, zostałby przepędzony przez 

włócznie, a reformę mieszczaoską zmiotłaby nawałnica chłopsko-plebejskiej 

rewolucji. Nie czas już było na namysły. W obliczu rewolucji puszczono w 

niepamięd wszystkie dawne zatargi; w porównaniu ze zbrojnymi oddziałami 

chłopskimi słudzy rzymskiej Sodomy byli niewinnymi barankami, łagodnymi 

dziedmi bożymi. Mieszczanie i książęta, szlachta i duchowieostwo, Luter i papież 

połączyli się „przeciw morderczym i rozbójniczym bandom chłopskim". „Trzeba 

ich bid, dusid i żgad, skrycie i jawnie, kto gdzie może, tak jak zabid musi się psa 

wściekłego" — wołał Luter. „Dlatego, przezacni panowie, bij-zabij, kłuj, rąb, duś, 

jak kto może, a jeśli przy tym życie postradasz, cześd ci, bo tak błogosławionej 

śmierci nigdy nie znajdziesz. Nie trzeba tylko mied fałszywej litości nad 

chłopami. Zrównują się sami z buntownikami ci, którzy okazują litośd tym, nad 

którymi sam Bóg nie lituje się, lecz chce ich pokarad i zniszczyd. Później chłopi 

sami nauczą się dziękowad Bogu za to, że muszą oddad jedną krowę, by móc w 

pokoju korzystad z drugiej, książęta zaś dzięki buntowi zrozumieją, jaki duch 

panuje wśród pospólstwa, którym rządzid można tylko przemocą. Mądry 

człowiek mówi: cibum, onus et virgam asino39, chłopi mają sieczkę w głowie, nie 

słuchają słowa bożego i z rozumu są obrani, przeto muszą słuchad virgam40, 

rusznicy, i dobrze im tak. Trzeba się modlid o to, by byli posłuszni; a jeśli nie, to 

nie ma się co litowad. Huknijcie do nich z rusznic, bo inaczej oni zrobią tysiąc 

razy gorzej". 

Zupełnie tak samo mówili nasi niegdyś socjalistyczni i filantropijni burżua, kiedy 

proletariat po dniach marcowych domagał się swego udziału w owocach 

zwycięstwa. 

Luter dał ruchowi plebejskiemu do ręki potężną broo w postaci przekładu Biblii. 

W Biblii przeciwstawił on sfeudalizowanemu chrześcijaostwu swej epoki — 

skromne chrześcijaostwo pierwszych wieków; rozpadającemu się społeczeostwu 

feudalnemu — obraz społeczeostwa, które nic nie wiedziało o wielowarstwowej 

i kunsztownej hierarchii feudalnej. Chłopi wyzyskali wszechstronnie to narzędzie 

przeciw książętom, szlachcie i klechom. Teraz Luter skierował to samo narzędzie 

przeciw nim i ułożył na podstawie Biblii prawdziwy hymn pochwalny na cześd 
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ustanowionej przez Boga władzy, hymn, jakiego nigdy nie skomponował żaden 

lizus monarchii absolutnej. Władza książęca z łaski bożej, bierne posłuszeostwo, 

nawet poddaostwo chłopów zostało uświęcone za pomocą Biblii. Luter wyparł 

się w ten sposób nie tylko powstania chłopskiego, ale nawet całego swego 

buntu przeciw władzy duchownej i świeckiej; zdradził przez to na rzecz książąt 

nie tylko ruch ludowy, ale i mieszczaoski. 

Czyż trzeba nazwad po imieniu tych burżua, którzy niedawno dali nam znowu 

przykłady podobnego wyparcia się swej własnej przeszłości? 

Przeciwstawmy teraz mieszczaoskiemu reformatorowi Lutrowi — plebejskiego 

rewolucjonistę Münzera. 

Tomasz Münzer urodził się w Stolbergu, w Harcu, około r. 1498. Ojciec jego miał 

zginąd na szubienicy jako ofiara samowoli grafów stolberskich. Już w piętnastym 

roku życia utworzył Münzer w szkole w Halle tajny związek przeciw 

arcybiskupowi magdeburskiemu i kościołowi rzymskiemu w ogóle. Jego wiedza 

w zakresie ówczesnej teologii pozwoliła mu uzyskad rychło stopieo doktora i 

miejsce kapłana w klasztorze żeoskim w Halle. Już tam traktował dogmaty i 

obrzędy kościelne z największą pogardą; przy mszy opuszczał zupełnie słowa o 

Przemienieniu i zjadał, jak Luter o nim powiada, ciało paoskie nie poświęcone. 

Głównym przedmiotem jego studiów byli mistycy średniowieczni, zwłaszcza 

chiliastyczne pisma Joachima Kalabryjczyka. Głoszone i opisywane przez tego 

pisarza paostwo tysiącletnie oraz sąd nad zwyrodniałym kościołem i zepsutym 

światem wydawały się Münzerowi bardzo bliskimi, dzięki nadejściu reformacji i 

ogólnemu wzburzeniu epoki. Z wielkim powodzeniem wygłaszał w okolicy 

kazania. W r. 1520 udał się jako pierwszy kaznodzieja ewangelicki do Zwickau. 

Tutaj zetknął się z jedną z tych marzycielskich sekt chiliastycznych, które ciągle 

istniały potajemnie w wielu okolicach i pod których chwilową pokorą i 

wyrzeczeniem się świata kryła się stale wzrastająca opozycja najniższych warstw 

społeczeostwa przeciw istniejącym stosunkom; teraz zaś wraz z wzmagającą się 

agitacją wychodziły coraz otwarciej i śmielej na światło dzienne. Była to sekta 

nowochrzczeoców41, na której czele stał Mikołaj Storch. Głosili oni zbliżanie się 

sądu ostatecznego i paostwa tysiącletniego; miewali „widzenia, ekstazy i moc 
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jasnowidzenia". Wkrótce popadli oni w konflikt z Radą w Zwickau; Münzer 

bronił ich, chociaż nigdy nie przyłączył się do nich bezwarunkowo, lecz 

przeciwnie, poddał ich raczej swemu wpływowi. Rada wystąpiła przeciwko nim 

energicznie; musieli opuścid miasto, a Münzer wraz z nimi. Było to pod koniec r. 

1521. 

Udał się on do Pragi i nawiązując do resztek ruchu husyckiego, usiłował tu 

znaleźd grunt dla swojej działalności, lecz odezwy jego miały ten tylko skutek, że 

musiał i z Czech uciekad. W r. 1522 został kaznodzieją w Allstedt, w Turyngii. 

Tutaj rozpoczął od reformowania obrzędów religijnych. Zanim jeszcze Luter 

odważył się pójśd tak daleko, Münzer usunął zupełnie z nabożeostwa język 

łacioski i nakazał czytad całą Biblię, a nie tylko przepisane na niedziele ewangelie 

i listy. Jednocześnie organizował propagandę w okolicy. Ze wszystkich stron lud 

ściągał do niego i wkrótce Allstedt stał się dla całej Turyngii ośrodkiem ludowego 

ruchu przeciw klechom. 

Münzer był wciąż jeszcze przede wszystkim teologiem; wciąż jeszcze kierował 

swe ataki prawie wyłącznie przeciw klechom. Nie propagował jednak, jak robił 

to już wtedy Luter, spokojnych dysput i pokojowego postępu, lecz kontynuował 

dawniejsze gwałtowne kazania Lutra i wzywał książąt saskich i lud do zbrojnego 

wystąpienia przeciwko klechom rzymskim. „Tod Chrystus mówi: nie przyszedłem 

nieśd pokój, jeno miecz. Cóż zasię macie wy (książęty sascy) czynid z onym? Nic 

innego, jeno usunąd i oddzielid złych, co przeciw ewangelii działają, jeżeli chcecie 

byd sługami bożymi. Chrystus nakazał z wielką mocą (Łuk. 19, 27): pojmajcie 

moich wrogów i zduście przed mymi oczyma ... Nie uciekajcie się do czczych 

wykrętów, jakoby uczynid to winna siła boża bez pomocy waszego miecza, bo w 

takim razie zardzewieje wam on w pochwie. Tych, którzy przeciwni są 

objawieniu boskiemu, należy zniszczyd bez żadnej litości, jak Hiskiasz, Cyrus, 

Jozjasz, Daniel i Eliasz zgładzili kapłanów Baala, inaczej kościół chrześcijaoski nie 

powróci nigdy do swego praźródła. Trzeba wyrwad chwast z winnicy paoskiej w 

czasie żniwa. Bóg powiedział (5 Mojż, 7): nie litujcie się nad bałwochwalcami, 

zniszczcie ich ołtarze, rozbijcie ich obrazy i spalcie je, bym zasię nie rozgniewał 

się na was". 

Ale te wezwania do książąt nie odniosły skutku, podczas gdy wzburzenie 

rewolucyjne wśród ludu rosło z dniem każdym. Münzer, którego poglądy coraz 
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bardziej się precyzowały i stawały się coraz śmielsze, odłączył się teraz 

stanowczo od reformacji mieszczaoskiej i odtąd zaczął występowad również 

bezpośrednio jako agitator polityczny. Jego doktryna teologiczno-filozoficzna 

atakowała wszystkie główne punkty nie tylko katolicyzmu, ale chrześcijaostwa w 

ogóle. Głosił on w chrześcijaoskiej powłoce pewien panteizim42, który zdradza 

osobliwe podobieostwo do współczesnych poglądów spekulatywnych, a 

miejscami graniczy nawet z ateizmem43. Odrzuca on Biblię jako wyłączne i 

nieomylne objawienie. Właściwe, żywe objawienie — to rozum; jest Id 

objawienie, które we wszystkich czasach i u wszystkich ludów istniało i nadal 

istnieje. Przeciwstawiad rozumowi Biblię — to zabijad ducha — literą. Albowiem 

duch święty, o którym mówi Biblia, nie jest czymś istniejącym poza nami; 

duchem świętym jest właśnie rozum. Wiara nie jest niczym innym, jak 

rozbudzeniem się rozumu w człowieku, więc i poganie mogą mied wiarę. Przez 

tę wiarę, przez rozbudzony rozum człowiek osiąga boskośd i zbawienie. Niebo 

nie jest przeto czymś pozagrobowym, należy go szukad w życiu doczesnym; 

powołaniem wierzących jest ustanowid to królestwo boże, to niebo, tutaj na 

ziemi. Jak nie ma nieba na tamtym świecie, tak też nie ma piekła ani potępienia. 

Nie ma też innego diabła, jak złe żądze i chucie ludzkie. Chrystus był człowiekiem 

jak my, prorokiem i nauczycielem, a święta wieczerza jest zwyczajną ucztą 

pamiątkową, na której spożywa się chleb i wino bez żadnych mistycznych 

dodatków. 

Nauki te Münzer głosił przeważnie pod osłoną takich samych zwrotów 

chrześcijaoskich, pod jakimi przez pewien czas ukrywad się musiała filozofia 

nowszej doby. Ale arcykacerska myśl zasadnicza wyziera wszędzie z jego pism i 

widoczne jest, że bierze on biblijny płaszczyk daleko mniej poważnie niż w 

nowszych czasach niejeden z uczniów Hegla. A przecież filozofię współczesną 

oddzielają od Münzera trzy stulecia. 

Jego doktryna polityczna ściśle wiązała się z tymi rewolucyjnymi poglądami 

religijnymi i sięgała równie daleko poza bezpośrednio dane stosunki społeczne i 

polityczne jak jego teologia — poza panujące w jego epoce pojęcia. Jak filozofia 

religii Münzera zbliżała się do ateizmu, tak jego program polityczny zbliżał się do 
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komunizmu i niejedna nowoczesna sekta komunistyczna nie rozporządzała w 

wigilię rewolucji lutowej bogatszym arsenałem teoretycznym niż „münzerowski" 

z XVI wieku. 

Program ten był nie tyle zestawieniem żądao ówczesnych plebejuszy, ile 

genialną antycypacją warunków wyzwolenia elementów proletariackich, ledwie 

rozwijających się wśród tych plebejuszy — program ten żądał 

natychmiastowego urzeczywistnienia królestwa bożego, przepowiadanego 

tysiącletniego królestwa na ziemi, przez powrót kościoła do swego źródła i 

usunięcie wszelkich instytucji będących w sprzeczności z tym rzekomo 

prachrześcijaoskim, w rzeczywistości zaś bardzo nowym kościołem. A przez 

królestwo boże Münzer rozumiał nie co innego, jak ustrój społeczny, w którym 

nie ma ani różnic klasowych, ani własności prywatnej, ani też niezależnej od 

członków społeczeostwa i obcej im władzy paostwowej. Wszystkie istniejące 

władze, o ile nie podporządkują się i nie przyłączą do rewolucji, powinny byd 

obalone, wszelka praca i wszystkie dobra powinny byd wspólne i ma byd 

urzeczywistniona najzupełniejsza równośd. Dla osiągnięcia tego miał byd 

założony związek obejmujący nie tylko całe Niemcy, ale cały świat chrześcijaoski; 

książąt i panów należało wezwad do przyłączenia się; jeżeli tego nie zrobią, to 

związek przy pierwszej sposobności powinien z bronią w ręku obalid ich lub 

pozabijad. 

Münzer przystąpił bezzwłocznie do organizowania tego związku. Kazania jego 

nabrały jeszcze gwałtowniejszego, jeszcze bardziej rewolucyjnego charakteru; 

obok napaści na klechów piorunował z równą namiętnością przeciw książętom, 

szlachcie, patrycjatowi, malował w jaskrawych barwach istniejący ucisk i 

przeciwstawiał mu swój fantastyczny obraz tysiącletniego królestwa społeczno-

republikaoskiej równości. Jednocześnie wydawał jeden pamflet44 rewolucyjny za 

drugim i wysyłał emisariuszy we wszystkich kierunkach, podczas gdy sam 

organizował związek w Allstedt i okolicy. 

Pierwszym owocem tej propagandy było zburzenie kaplicy Marii Panny w 

Mellerbach, pod Allstedt, w myśl przykazania: „Ołtarze ich macie burzyd, słupy 

ich zwalid, a bożków ich palid ogniem, albowiem jesteście świętym narodem 

                                                             
44 Pamflet — utwór polemiczny. — Red. 



45 
 

(Deut. 7, 6)". Książęta sascy przybyli sami do Allstedt, by uśmierzyd powstanie, i 

wezwali Münzera do siebie na zamek. Ten wygłosił przed nimi kazanie, jakiego 

nie przywykli byli słyszed od Lutra, tego „zniewieściałego cielska z Wittenbergi", 

jak go nazywał Münzer. Domagał się, aby bezbożni władcy, zwłaszcza klechy i 

mnisi, którzy traktują ewangelię jako kacerstwo, zostali zabici i powoływał się 

przy tym na Nowy Testament. Bezbożnicy nie mają prawa do życia, chyba z łaski 

wybraoców. Jeżeli książęta nie wytępią bezbożnych, to Bóg odbierze im miecz, 

albowiem władza miecza należy do całej gminy. Główną podporą lichwy, 

złodziejstwa i rozbojów są książęta i panowie; zabierają oni wszelkie, stworzenie 

na swoją własnośd: ryby w wodzie, ptaki w powietrzu, rośliny na ziemi. I potem 

.jeszcze głoszą biednym przykazanie: nie kradnij, sami zaś chwytają, co gdzie 

znajdą, obdzierają i łupią chłopa i rzemieślnika; jeżeli zaś który z tych ostatnich 

popełni chodby najmniejsze przestępstwo, to musi wisied, a na to wszystko 

doktor Łgarz mówi: amen. „Panowie sami sprawiają, że ubogi staje się im 

wrogiem. Przyczyn buntu usunąd nie chcą, jakżeż więc może byd dobrze na 

dalszą metę? Ach, panowie mili, jakże pięknie pokruszy Pan żelaznym drągiem 

stare garnki! Zaprawdę powiadam wam, będę podżegał do buntu. Bądźcie 

zdrowi!" (Por. Zimmermann, „Wojna chłopska", II, str. 75)45. 

Münzer ogłosił kazanie swe drukiem; jego drukarz z Allstedt został za karę 

zmuszony przez Jana, księcia saskiego, do opuszczenia kraju, Münzerowi 

samemu zaś narzucono cenzurę rządu książęcego w Weimarze na wszystkie jego 

pisma. 

Münzer nie liczył się jednak z tym rozkazem. Wydrukował zaraz potem w 

cesarskim mieście Mühlhausen niesłychanie podburzające pismo, w którym 

wzywał lud, aby „rozszerzył otwór, przez który wszyscy mogliby zobaczyd i 

zrozumied, kim są nasi wielcy kuglarze, którzy w tak bluźnierczy sposób uczynili z 

Boga malowaną figurkę"; pismo to zakooczył słowami: „Świat cały musi ulec 

wielkiemu wstrząsowi; nastąpi takie widowisko, że bezbożni pospadają ze swych 

stolców, maluczcy zaś będą wywyższeni". Jako motto, „Tomasz Münzer z 

młotem" napisał obok tytułu: „Zaprawdę, włożyłem słowa me w twoje usta, 

abyś wykorzeniał, łamał, rozpraszał i burzył — tudzież budował i sadził. Mur 

                                                             
45 W. Zimmermann: „Wielka Niemiecka Wojna Chłopska", wyd. przez Wilhelma Blosa, Berlin 1921, str. 170. — Red. 
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żelazny powstał pomiędzy królami, książętami i klechami a ludem. Niech walczą, 

a przyjdzie cudowne zwycięstwo na zgubę silnych i bezbożnych tyranów!" 

Zerwanie Münzera z Lutrem i jego partią było już od dawna faktem. Luter sam 

zmuszony był przyjąd niektóre reformy kościelne, które Münzer, nie pytając go 

wcale, wprowadził. Śledził on działalnośd Münzera z zawistną nieufnością 

umiarkowanego reformatora względem energiczniejszej, dalej idącej partii. Już 

na wiosnę r. 1524 Münzer pisał do Melanchthona46, tego filisterskiego i 

scherlałego wzoru domatora, że on i Luter nie rozumieją ruchu zupełnie. Starają 

się go zdusid wiarą w literę biblijną, ich cała doktryna jest robaczywa. „Mili 

bracia, porzudcie wasze wahania i ociągania się, już najwyższa pora, lato stoi u 

progu. Nie podtrzymujcie przyjaźni z bezbożnikami, oni przeszkadzają słowu 

działad z pełną mocą. Nie schlebiajcie waszym książętom, inaczej sami wraz z 

nimi zginiecie. Wy — subtelni uczeni w piśmie — nie gniewajcie się, ja inaczej 

postępowad nie mogę". 

Luter nieraz wyzywał Münzera na dysputę, ale ten, gotów w każdej chwili podjąd 

walkę w obliczu ludu, nie miał najmniejszej ochoty wdawad się w teologiczne 

kłótnie przed stronniczą publicznością uniwersytetu wittenberskiego. Nie chciał 

on „świadectwa ducha nieśd wyłącznie przed wyższą szkołę". Jeżeli Luter jest 

szczery, niech użyje swego wpływu do tego, by zaprzestano szykan przeciw 

drukarzowi Münzera i zniesiono cenzurę jego pism, tak żeby walkę można było 

bez przeszkód rozstrzygnąd w prasie. 

Teraz, po wspomnianej rewolucyjnej broszurze Münzera, Luter otwarcie 

wystąpił przeciw niemu jako denuncjant. W swym drukowanym „Liście do 

książąt saskich przeciw buntowniczemu duchowi" ogłosił on Münzera za 

narzędzie szatana i wezwał książąt do wkroczenia i wypędzenia z kraju 

podżegaczy do buntu, albowiem nie poprzestają oni na głoszeniu" swych 

przewrotnych nauk, lecz nawołują do powstania i do zbrojnego oporu przeciw 

zwierzchności. 

Pierwszego sierpnia miał Münzer stanąd przed książętami na zamku weimarskim 

jako oskarżony o wichrzenia powstaocze. Zebrano przeciw niemu wysoce 

kompromitujące dowody; trafiono na ślad jego tajnego związku, odkryto jego 

                                                             
46 Melanchthon (1497—1560) — teolog niemiecki, przyjaciel Lutra. Twórca wyznania tzw. augsburskiego. — Red. 
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rękę w stowarzyszeniach górników i chłopów. Zagrożono mu wygnaniem. Zaraz 

po powrocie do Allstedt Münzer dowiedział się, że książę saski, Jerzy, żąda jego 

wydania; przejęto jego własnoręczne listy związkowe, w których wzywał 

poddanych Jerzego do zbrojnego oporu przeciw wrogom ewangelii. Gdyby nie 

był opuścił miasta, Rada byłaby go wydała. 

Tymczasem wzmagająca się agitacja wśród chłopów i plebejuszy ułatwiała 

niezwykle propagandę Münzera. Znalazł on dla tej propagandy nieocenionych 

agentów w anabaptystach. Sekta ta, nie posiadająca określonych pozytywnych 

dogmatów, związana jedynie wspólną opozycją przeciw wszystkim klasom 

panującym i wspólnym symbolem powtórnego chrztu, ascetycznie surowa w 

sposobie życia, niezmordowana, fanatyczna i nieustraszona w agitacji, skupiała 

się coraz bardziej koło Münzera. Pozbawieni wskutek prześladowao stałego 

miejsca pobytu, anabaptyści wędrowali po całych Niemczech i głosili wszędzie 

nową naukę, przy pomocy której Münzer uświadomił im ich własne potrzeby i 

pragnienia. Wielu z nich poddano torturom, spalono lub stracono w inny 

sposób, ale odwaga i wytrwałośd tych emisariuszy była niezachwiana, a 

powodzenie ich działalności, wobec szybko rosnącego wzburzenia ludu — 

olbrzymie. Dlatego też Münzer po swej ucieczce z Turyngii znajdował wszędzie, 

gdziekolwiekby się obrócił, przygotowany grunt. 

Koło Norymbergi, dokąd Münzer najpierw podążył, zaledwie przed miesiącem 

stłumiono w zarodku powstanie chłopskie. Münzer agitował tu skrycie; wkrótce 

pojawili się ludzie, którzy bronili jego najzuchwalszych twierdzeo teologicznych, 

że Biblia nie obowiązuje, że sakramenty nie mają żadnego znaczenia, głosili, że 

Chrystus był tylko zwykłym człowiekiem i że władza świecka jest bezbożna. „Oto 

włóczy się szatan, duch z Allstedtu!" — wołał Luter. Tutaj, w Norymberdze 

Münzer wydrukował swoją odpowiedź Lutrowi. Oskarżał go wprost o 

schlebianie książętom i popieranie — przez swą połowicznośd — partii 

reakcyjnej. Ale mimo to — lud zdobędzie sobie wolnośd, a wtedy doktor Luter 

znajdzie się w położeniu schwytanego lisa. Pismo to zostało skonfiskowane 

przez Radę i Münzer zmuszony był opuścid Norymbergę. 

Udał się teraz przez Szwabię do Alzacji, Szwajcarii i z powrotem do górnego 

Szwarcwaldu, gdzie już przed kilku miesiącami wybuchło powstanie, 

przyspieszone głównie przez anabaptystycznych emisariuszy Münzera. Ta jego 
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podróż propagandowa przyczyniła się bez wątpienia poważnie do 

zorganizowania partii ludowej, do wyraźnego ustalenia jej żądao i w koocu do 

powszechnego wybuchu powstania w kwietniu 1525 r. Ze szczególną 

wyrazistością uwydatniły się tutaj obie strony działalności Münzera: działalnośd 

wśród ludu, do którego przemawiał jedynym dlao wówczas zrozumiałym 

językiem proroctwa religijnego, i działalnośd wśród wtajemniczonych, przed 

którymi mógł się otwarcie wypowiadad co do swych ostatecznych dążeo. Jeżeli 

już dawniej w Turyngii Münzer skupił koło siebie grono ludzi najbardziej 

zdecydowanych, nie tylko spośród ludu, lecz i spośród niższego duchowieostwa, 

i postawił ich na czele tajnego związku — to tutaj staje się on ośrodkiem całego 

ruchu rewolucyjnego w południowo--zachodnich Niemczech, organizując 

łącznośd od Saksonii i Turyngii przez Frankonię i Szwabię aż po Alzację i granicę 

szwajcarską. Wśród jego uczniów i przywódców związku znajdujemy takich 

agitatorów południowo-niemieckich, jak Hubmaier w Waldshut, Konrad Grebel 

w Zurychu, Franz Rabman w Griessen, Schappeler w Memmingen, Jakub Wehe 

w Leipheim, doktor Mantel w Stuttgarcie, po większej części rewolucyjni księża. 

Sam Münzer przebywał przeważnie w Griessen, na granicy szafhuzeoskiej i stąd 

przebiegał Hegau, Klettgau itd. Krwawe prześladowania, przedsięwzięte przez 

zaniepokojonych książąt i panów przeciw tej nowej herezji plebejskiej, niemało 

się przyczyniły do podsycenia ducha powstaoczego i do ściślejszego zespolenia 

szeregów związku. W ten sposób Münzer agitował w Górnych Niemczech około 

pięciu miesięcy, a kiedy zbliżyła się chwila wybuchu sprzysiężenia, powrócił do 

Turyngii, gdzie chciał osobiście kierowad powstaniem i gdzie go znów 

odnajdziemy. 

Zobaczymy, jak charaktery i wystąpienia obydwu przywódców wiernie 

odzwierciedlają stanowisko ich partyj. Zobaczymy, że chwiejnośd, trwoga przed 

samym ruchem, przybierającym coraz poważniejszy charakter, tchórzliwa 

służalczośd Lutra względem książąt, ściśle odpowiadały chwiejnej, dwuznacznej 

polityce mieszczaostwa, podczas gdy rewolucyjna energia i stanowczośd 

Münzera odtwarzała się w nastrojach najbardziej rozwiniętego odłamu 

plebejuszy i chłopów. Różnica polega jedynie na tym, że podczas gdy Luter 

poprzestał na sformułowaniu poglądów i życzeo większości swej klasy i na 

zdobyciu sobie u niej bardzo taniej popularności — to Münzer, odwrotnie, 
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wykraczał daleko poza bezpośrednie poglądy i żądania plebejuszy i chłopów oraz 

tworzył dopiero spośród elity istniejących wówczas elementów rewolucyjnych 

swą partię, która o ile dorastała do poziomu jego poglądów i jego energii, to 

zawsze pozostawała tylko drobną mniejszością wśród masy powstaoczej. 

 

III 

Niespełna pięddziesiąt lat po stłumieniu ruchu husyckiego ukazały się pierwsze 

objawy kiełkującego ducha rewolucyjnego wśród chłopów niemieckich. 

W biskupstwie wurzburskim, w kraju od dawna już zubożałym wskutek wojen 

husyckich, „złych rządów, mnogich podatków, danin, zajazdów, sporów, wojen, 

pożarów, mordów, więzieo itp.", tudzież bezustannie i bezwstydnie rabowanym 

przez biskupów, klechów i szlachtę, powstało w r. 1476 pierwsze sprzysiężenie 

chłopskie. Młody pastuch i grajek, Hans Boheim z Niklashausen, zwany także 

Doboszem i Jankiem-Grajkiem (Pfeiferhanslein), wystąpił nagle w Taubergrund 

jako prorok. Powiadał, że objawiła mu się Maria Panna; że kazała mu spalid jego 

bębenek, nie oddawad się nadal taocom ani grzesznym rozkoszom, lecz 

nawoływad lud do pokuty. Niech więc każdy wyzbędzie się swych grzechów, 

porzuci próżne uciechy tego świata, zdejmie z siebie wszelkie klejnoty i ozdoby i 

odbędzie pielgrzymkę do Matki Boskiej z Niklashausen, by wyjednad sobie 

odpuszczenie grzechów. 

Już tutaj, u pierwszego zwiastuna ruchu, znajdujemy ów ascetyzm47, który 

napotykamy we wszystkich powstaniach średniowiecznych mających 

zabarwienie religijne, a w czasach nowszych — w początkach każdego ruchu 

proletariackiego. Ta ascetyczna surowośd obyczajów, to 

żądanie wyrzeczenia się wszelkich uciech życiowych i przyjemności 

przeciwstawia — z jednej strony — klasom panującym zasadę spartaoskiej 

równości, a z drugiej — jest koniecznym szczeblem przejściowym, bez którego 

najniższa warstwa społeczeostwa nigdy nie może byd wprawiona w ruch. Aby 

rozwinąd swą energię rewolucyjną, aby uświadomid sobie samej swą wrogą 

postawę względem wszystkich innych elementów społeczeostwa, aby zewrzed 

                                                             
47 Ascetyzm — wyrzeczenie się wszelkich przyjemności życia. — Red. 
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się jako klasa, musi ona zacząd od tego, by pozbyd się wszystkiego, co by ją 

mogło jeszcze pogodzid z istniejącym porządkiem społecznym, musi zrzec się 

nawet tych niewielu uciech, które chwilami czynią jej nędzne życie jeszcze 

znośnym, a których nie może jej pozbawid nawet najsroższy ucisk. Ten plebejski i 

proletariacki ascetyzm różni się zupełnie — zarówno ze względu na swą dziką i 

fanatyczną formę, jak i na swoją treśd — od ascetyzmu mieszczaoskiego w tej 

postaci, w jakiej głosiła go mieszczaoska etyka Lutra i purytanie angielscy48 (w 

odróżnieniu od independentów49 i dalej idących sekt), a którego całą tajemnicą 

jest mieszczaoska oszczędnośd. Rozumie się zresztą, że ten ascetyzm plebejsko-

proletariacki traci swój charakter rewolucyjny w miarę tego, jak z jednej strony 

rozwój nowoczesnych sił wytwórczych pomnaża do nieskooczoności materialne 

środki użycia i czyni przez to równośd spartaoską — zbędną; a z drugiej strony w 

miarę tego, jak sytuacja życiowa proletariatu, a przez to i sam proletariat staje 

się coraz bardziej rewolucyjny. Ascetyzm zanika wtedy stopniowo wśród mas i 

wyradza się u sekciarzy, którzy się przy nim upierają, albo wprost w 

mieszczaoskie sknerstwo, albo zwykłą donkiszoterię cnoty, co w praktyce 

sprowadza się również do filisterskiego lub cechowo-rzemieślniczego 

liczykrupstwa. Kazania o wyrzeczeniu się są masom proletariackim tym mniej 

potrzebne, że są one pozbawione już prawie wszystkiego, czego by mogły się 

jeszcze wyrzec. 

Kazania Janka-Grajka, wzywające do pokuty, znalazły wielki oddźwięk; 

rozpoczynali od tego wszyscy prorocy powstao i — w samej rzeczy — tylko 

gwałtowny wysiłek, tylko nagłe i całkowite wyrzeczenie się zwykłego trybu życia 

mogło wprawid w ruch tę rozproszoną, rzadko rozsianą w terenie i przywykłą do 

ślepego posłuszeostwa ludnośd chłopską. Rozpoczęły się pielgrzymki do 

Niklashausen, Które przybierały szybko coraz większe rozmiary, a im większe 

masy ludu tam napływały, tym otwarciej młody buntownik wypowiadał swoje 

plany. Głosił on, że Matka Boska z Niklashausen zwiastowała mu, iż odtąd nie 

powinno byd ani cesarza, ani księcia, ani papieża, ani żadnego innego 

zwierzchnictwa duchownego lub świeckiego. Wszyscy ludzie mają byd sobie 

bradmi, chleb zdobywad pracą rąk swoich i nikt nie powinien posiadad więcej od 

                                                             
48

 Sekta religijna w Anglii (prezbiterianie) w XVII w. — Red. 
49

 Independenci — lewe demokratyczne skrzydło sekty purytaoskiej — żądali niezależności („independence") każdej gminy 
religijnej, w dziedzinie zaś społeczno-politycznej — równouprawnienia wszystkich obywateli i ustanowienia republiki. — Red. 
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drugiego. Wszelkie czynsze, daniny, roboty paoszczyźniane, cła, podatki oraz 

inne opłaty i świadczenia powinny byd na wieki zniesione, a lasy, wody i 

pastwiska mają byd wszędzie wolne. Lud przyjął tę nową ewangelię z radością. 

Sława proroka, „posłaoca naszej Pani", szybko rozprzestrzeniła się; z 

Odenwaldu, znad Menu, z Kocher, z Jaxt, ba, nawet z Bawarii, Szwabii i znad 

Renu nadciągały doo tłumy pielgrzymów. Opowiadano sobie o cudach, których 

miał dokonad, padano przed nim na kolana i modlono się doo jak do świętego; 

walczono o strzępy jego kaptura jak o relikwie lub amulety. Na próżno księża 

występowali przeciw niemu, przedstawiając jego widzenia jako diabelskie 

mamidła, a jego cuda — jako piekielne oszustwa. Rzesza wierzących rosła jak 

lawina; zaczęła tworzyd się sekta rewolucyjna, a niedzielne kazania 

buntowniczego pastucha ściągały do Niklashausen po 40 tysięcy ludzi i więcej. 

Janek-Grajek wygłaszał kazania przed masami przez wiele miesięcy. Nie miał on 

jednak zamiaru poprzestad na kazaniach. Utrzymywał on tajne kontakty z 

proboszczem z Niklashausen i dwoma rycerzami, Kunzem von Thunfeld i jego 

synem, którzy byli zwolennikami nowej nauki i mieli zostad przywódcami 

wojskowymi zamierzonego powstania. Wreszcie w niedzielę przed św. Kilianem, 

kiedy siła jego wydawała się dostatecznie wielką, dał sygnał. „A teraz — 

zakooczył swoje kazanie — wracajcie do domu i rozważcie, co objawiła wam 

Przenajświętsza Matka Boska, a w przyszłą sobotę zostawcie kobiety, dzieci i 

starców w domu, wy zaś, mężczyźni, przybądźcie znów tutaj do Niklashausen na 

dzieo św. Małgorzaty, tj. w przyszłą sobotę, i sprowadźcie ze sobą braci swoich i 

przyjaciół, ilu ich tylko jest. Nie przychodźcie atoli z kijem pielgrzymim, lecz z 

bronią i w rynsztunku, ze świecą pątniczą w jednej ręce, z mieczem, kopią lub 

halabardą w drugiej; a Najświętsza Panna zwiastuje wam natenczas, co wedle jej 

woli czynid macie". 

Lecz zanim nadciągnęły masy chłopskie, jeźdźcy biskupa porwali w nocy proroka 

buntu i dostawili go na zamek wurzburski. 

W oznaczonym dniu przybyło około 34.000 uzbrojonych chłopów, ale wieśd o 

pojmaniu proroka podziałała na nich przygnębiająco. Większa częśd rozbiegła 

się; bardziej wtajemniczeni zdołali zatrzymad około 16.000 i pociągnęli z nimi 

pod wodzą Kunza von Thunfeld i jego syna Michała przed zamek. Biskup 

obietnicami skłonił ich do odstąpienia, ale zaledwie zaczęli się rozpraszad, 
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napadła na nich konnica biskupia i wielu wzięła do niewoli. Dwóch ścięto, a 

samego Janka-Grajka spalono żywcem. Kunz von Thunfeld zbiegł i dopiero za 

cenę odstąpienia wszystkich dóbr na rzecz kapituły pozwolono mu wrócid. 

Pielgrzymki do Niklashausen trwały jeszcze jakiś czas, w koocu jednak zostały 

stłumione. 

Po tej pierwszej próbie znowu na dłuższy czas zapanował w Niemczech spokój. 

Dopiero w koocu lat dziewięddziesiątych rozpoczęły się nowe powstania i spiski 

chłopskie. 

Pomijamy holenderskie powstanie chłopskie z lat 1491 i 92, stłumione dopiero 

przez księcia Albrechta Saskiego w bitwie pod Heemskerk, równoczesne z nim 

powstanie chłopów opactwa Kempten w górnej Szwabii i fryzyjskie powstanie 

pod wodzą Syaarda Aylva około r. 1497, stłumione również przez Albrechta 

Saskiego. Powstania te są po części zbyt odległe od widowni właściwej wojny 

chłopskiej, po części zaś są walkami wolnych dotąd chłopów przeciw próbie 

narzucenia im porządku feudalnego. Przechodzimy od razu do dwóch wielkich 

spisków, które przygotowały wojnę chłopską: do Trzewika Związkowego 

(Bundschuh) i Biednego Konrada (Der arme Konrad). 

Ta sama drożyzna, która wywołała powstanie chłopów w Niederlandach, 

doprowadziła do założenia w r. 1493 w Alzacji tajnego związku chłopów i 

plebejuszy, w którym wzięli również udział ludzie z mieszczaoskiej opozycji i z 

którymi mniej lub bardziej sympatyzowała nawet częśd drobnej szlachty. 

Siedliskiem związku były okolice Schlettstadt, Sulz, Dambach, Rossheim, 

Scherweiler itd. Sprzysiężeni żądali ograbienia i wytępienia Żydów, których 

lichwa już wtedy — równie dobrze jak dziś — wysysała wszystkie soki z chłopów 

alzackich, żądali wprowadzenia instytucji roku jubileuszowego, w którym 

wszystkie długi ulegałyby przedawnieniu; żądali zniesienia ceł, danin i innych 

ciężarów, zniesienia duchownego i rottweilskiego (cesarskiego) sądu, prawa 

zatwierdzania podatków, ograniczenia prebend do 50 - 60 guldenów na jednego 

klechę, zniesienia tajnej spowiedzi oraz ustanowienia własnych, wybieralnych 

sądów dla każdej gminy. Plan sprzysiężonych polegał na tym, by po zebraniu 

dostatecznych sił napaśd niespodzianie na warowny Schlettstadt, skonfiskowad 

kasy klasztorne i miejskie i stąd wzniecid powstanie w całej Alzacji. Sztandar 

związkowy, który miał byd rozwinięty w chwili powstania, wyobrażał trzewik 
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chłopski z długimi rzemieniami, tzw. Trzewik Związkowy, który odtąd służył jako 

symbol i nadał miano sprzysiężeniom chłopskim następnych lat dwudziestu. 

Sprzysiężeni odbywali zazwyczaj swe schadzki nocą na odosobnionej Górze 

Głodu (Hungerberg). Przyjęcie do związku połączone było z najbardziej 

tajemniczymi ceremoniami i groźbami najsurowszych kar dla zdrajców. Ale 

mimo to sprawa wydała się właśnie w chwili, kiedy miano dokonad uderzenia na 

Schlettstadt, a mianowicie około Wielkiego Tygodnia 1493 r. Władze wkroczyły 

natychmiast; wielu sprzysiężonych uwięziono i wzięto na tortury: jednych 

podwiartowano lub ścięto, innych p0 okaleczeniu przez obcięcie palców lub rąk 

wygnano z kraju. Znaczna ich liczba zbiegła do Szwajcarii. 

Ale ta pierwsza klęska nie zniszczyła bynajmniej Trzewika Związkowego. 

Przeciwnie, istniał on dalej w ukryciu, a liczni zbiegowie, rozproszeni po 

Szwajcarii i południowych Niemczech, stali się wszyscy emisariuszami, którzy 

wobec jednakowego wszędzie ucisku i jednakowego wszędzie pędu do 

powstania, rozszerzyli związek na całą dzisiejszą Badenię. Energia i wytrwałośd, z 

jaką chłopi górno-niemieccy konspirowali przez lat około 30, poczynając od r. 

1493, z jaką pokonywali wszelkie trudności stojące na drodze do stworzenia 

większej i scentralizowanej organizacji, trudności wypływające z ich życia w 

rozproszeniu wiejskim, upór, z jakim po niezliczonych pogromach, klęskach i 

egzekucjach przywódców wciąż na nowo konspirowali, póki w koocu nie 

nadeszła sposobnośd do masowego powstania — upór ten jest naprawdę godny 

podziwu. 

W r. 1502 ukazały się w biskupstwie Speyer, które wówczas obejmowało także 

okolice Bruchsalu, oznaki tajnego ruchu wśród chłopów. Trzewik Związkowy 

zreorganizował się tutaj rzeczywiście z dużym powodzeniem. Do związku 

należało około 7.000 ludzi. Ośrodek jego znajdował się w Untergrombach, 

między Bruchsal i Weingarten, a rozgałęzienia rozciągały się w dół Renu aż po 

Men, w górę zaś aż poza margrabstwo badeoskie. Artykuły ich programu głosiły: 

nie powinno się już więcej płacid książętom, szlachcie i klechom czynszu ani 

dziesięciny, ani podatków, ani ceł; poddaostwo powinno byd zniesione; klasztory 

oraz pozostałe majątki duchowne powinny byd odebrane i rozdzielone między 

lud, poza cesarzem zaś nie powinno uznawad się żadnego pana. 
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Znajdujemy tu po raz pierwszy u chłopów sformułowane obydwa żądania: 

sekularyzacji50 dóbr duchownych na rzecz ludu i jednej niepodzielnej monarchii 

niemieckiej, żądania, które pojawiają się odtąd stale u bardziej rozwiniętego 

odłamu chłopów i plebejuszy do czasu, gdy Tomasz Münzer zastąpił podział 

dóbr duchownych ich konfiskatą na rzecz wspólnoty majątkowej, a jedyne 

cesarstwo niemieckie — przez jedyną niepodzielną republikę. 

Wznowiony Trzewik Związkowy miał podobnie jak dawny swe tajne miejsce 

zebrao, swą przysięgę milczenia, swe różne ceremonie związane z 

przyjmowaniem członków i swój sztandar związkowy Trzewika z napisem: „Nic 

prócz sprawiedliwości bożej". Plan działania podobny był do planu alzackiego; 

miano napaśd niespodziewanie na Bruchsal, gdzie większośd ludności należała 

do związku, zorganizowad tam wojsko związkowe i posład je do ościennych 

księstw jako ruchome centra skupiania mas. 

Plan ten został zdradzony przez pewnego księdza, któremu wyznał go na 

spowiedzi jeden ze sprzysiężonych. Rządy przystąpiły natychmiast do akcji 

przeciw spiskowi. Ze strachu, który ogarnął rozmaite stany Alzacji i Związek 

Szwabski51, widad, jak daleko sięgały rozgałęzienia związku. Ściągnięto wojsko i 

dokonano masowych aresztowao. Cesarz Maksymilian, ten „ostatni rycerz", 

wydał najbardziej krwiożercze rozporządzenia karne przeciwko niesłychanemu 

przedsięwzięciu chłopów. Tu i ówdzie doszło do skupienia się chłopów i 

zbrojnego oporu, jednakże rozdrobnione oddziały chłopskie nie utrzymały się 

długo. Częśd spiskowców stracono, niektórzy zbiegli; mimo to tajemnica została 

dochowana tak dobrze, że większośd — nawet przywódcy — mogła całkiem 

spokojnie pozostad w swych własnych miejscowościach albo co najwyżej w 

posiadłościach sąsiednich panów. 

Po tej nowej porażce nastąpiła znowu dłuższa pozorna cisza w walkach 

klasowych. Ale potajemnie pracowano dalej. W Szwabii utworzył się już w 

pierwszych latach XVI stulecia — widocznie przez połączenie z rozbitymi 

resztkami Trzewika Związkowego — Biedny Konrad; w Szwarcwaldzie Trzewik 

istniał dalej w postaci oddzielnych małych kół, aż po dziesięciu latach jednemu z 

                                                             
50

 Sekularyzacja — przejście dóbr kościelnych w ręce świeckie (osób prywatnych lub paostwa). — Red. 
51

 Związek Szwabski (1488 — 1534) powstał na podstawie umowy 22 miast szwabskich i związku rycerzy szwabskich. Potem 
przystąpiło do niego wielu książąt. — Red. 
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energicznych wodzów chłopskich udało się znowu powiązad oddzielne nici w 

jedno wielkie sprzysiężenie. Oba te sprzysiężenia, jedno zaraz po drugim, 

występują na widownię w burzliwych latach 1513—1515, kiedy to również 

chłopi szwajcarscy, węgierscy i słoweoscy urządzili szereg poważniejszych 

powstao. 

Człowiekiem, który przywrócił do życia górno-reoski Trzewik Związkowy, był Joss 

Fritz z Untergrombach, zbiegły uczestnik spisku 1502 r., były żołnierz i pod 

każdym względem wybitny charakter. Po swej ucieczce przebywał on w 

rozmaitych miejscowościach między Jeziorem Bodeoskim a Szwarcwaldem i 

ostatecznie osiadł w Lehen pod Freiburgiem koło Breisgau, gdzie został nawet 

leśniczym. Akta śledcze dostarczają nam niezmiernie ciekawych szczegółów o 

tym, jak reorganizował on stamtąd związek i jak zręcznie potrafił wciągad doo 

najrozmaitszych ludzi. Dzięki dyplomatycznemu talentowi i niezmordowanej 

wytrwałości tego wzorowego konspiratora udało się wciągnąd do związku 

olbrzymią ilośd ludzi z najrozmaitszych klas: rycerzy, księży, mieszczan, 

plebejuszy i chłopów. Wydaje się byd rzeczą prawie pewną, że wprowadził on 

nawet kilka mniej lub bardziej ostro od siebie rozgraniczonych stopni 

sprzysiężenia. Wszystkie przydatne elementy zostały zużytkowane z największą 

oględnością i zręcznością. Prócz bardziej wtajemniczonych emisariuszy, którzy w 

najrozmaitszych przebraniach przebiegali cały kraj, używał też do podrzędnych 

poruczeo włóczęgów i żebraków. Joss pozostawał w bezpośrednich stosunkach z 

królami żebraków i miał za ich pośrednictwem do dyspozycji całą rzeszę 

włóczęgowską. Ci królowie żebraków odgrywają w jego spisku doniosłą rolę. 

Były to postacie wysoce oryginalne: jeden włóczył się z dziewczynką o 

poranionych rzekomo nogach, prosząc o jałmużnę dla niej; nosił on na kapeluszu 

przeszło osiem oznak: „czternastu pomocników w potrzebie", „św. Otylii", 

„naszej Pani" i in., miał przy tym długą rudą brodę i duży sękaty kij ze sztyletem i 

kolcem; inny, który żebrał w imię św. Walentego, sprzedawał korzenie i środek 

na glisty, nosił długą kapotę koloru żelaza, czerwony beret, a na nim „Dzieciątko 

z Trydentu", u boku kord i sztylet oraz wiele noży u pasa; jeszcze inni mieli 

sztucznie pootwierane rany i nosili podobnie dziwaczne kostiumy. Było ich co 

najmniej dziesięciu; za dwa tysiące guldenów nagrody mieli oni jednocześnie 

podłożyd ogieo w Alzacji, w margrabstwie badeoskim i w Breisgau, a w dzieo 
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poświęcenia kościoła w Zabern stawid się z co najmniej 2.000 swoich ludzi do 

Rożen pod komendę Jerzego Schneidera, byłego kapitana landsknechtów52, by 

zawładnąd miastem. Między właściwymi członkami związku zorganizowane 

zostały od stacji do stacji sztafety, a Joss Fritz i główny jego emisariusz, Stoffel z 

Freiburga, jeździli stale konno z miejsca na miejsce i dokonywali nocami 

przeglądów świeżo zwerbowanych członków. Akta śledcze świadczą wymownie 

o rozszerzeniu się związku nad Górnym Renem i w Szwarcwaldzie; zawierają one 

niezliczoną ilośd nazwisk i rysopisów członków z najrozmaitszych miejscowości 

tych okolic. Większośd stanowią czeladnicy, dalej chłopi i szynkarze, kilku 

szlachciców, księży (jak np. ksiądz z samego Lehen) i pozbawieni pracy 

landsknechci. Już z tego składu osobowego widad, o ile bardziej rozwinięty 

charakter przybrał Trzewik Związkowy pod wodzą Jossa Fritza; plebejski element 

miast zaczyna nabierad coraz większego znaczenia. Rozgałęzienia spisku 

rozciągały się na całą Alzację, dzisiejszą Badenię, aż do Wirtembergii i Menu. Od 

czasu do czasu na ustronnych górach, na Kniebisie itd., odbywano większe 

zgromadzenia, gdzie radzono o sprawach związkowych. Spotkania przywódców, 

na których byli często obecni członkowie organizacji miejscowej oraz delegaci z 

bardziej odległych miejscowości, odbywały się na Hartmatte pod Lehen i tutaj 

też uchwalono czternaście artykułów programu związkowego. Żadnego pana 

prócz cesarza i (według niektórych) papieża; zniesienie sądu rottweilskiego, 

ograniczenie sądu duchownego do spraw duchownych; zniesienie wszelkich 

procentów, które należy płacid tylko poty, póki nie dorównają kapitałowi; pięd 

procent jako najwyższa stopa; wolnośd polowania i rybołówstwa, wolne 

użytkowanie pastwisk i lasów; ograniczenie klechów do jednej prebendy; 

konfiskata dóbr kościelnych i klejnotów klasztornych na rzecz kasy wojennej 

związku; zniesienie wszelkich niesłusznych podatków i ceł; wieczny pokój w 

całym świecie chrześcijaoskim; energiczne wystąpienie przeciwko wszelkim 

wrogom związku; podatek związkowy; zawładnięcie jednym z miast warownych, 

Freiburgiem, aby służyło ono związkowi jako centrum; rozpoczęcie układów z 

cesarzem, skoro tylko zbiorą się oddziały związkowe, a ze Szwajcarią w razie 

odmowy cesarza — oto punkty, które zostały uzgodnione. Widad z nich, jak z 

jednej strony żądania chłopów i plebejuszy przybierają coraz bardziej określoną i 

                                                             
52 Landsknecht — ówczesny żołnierz zaciężny w Niemczech. — Red. 
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ustaloną formę i jak z drugiej strony musiano w równej mierze robid ustępstwa 

elementom bardziej umiarkowanym i lękliwym. 

Wybuch miał nastąpid około jesieni r. 1513. Brakowało jeszcze tylko sztandaru 

związkowego; aby polecid go wymalowad, Joss Fritz udał się do Heilbronn. 

Widniał na nim, obok rozmaitych emblematów 3 obrazów, trzewik związkowy 

oraz napis: „Panie, pomóż Twej boskiej sprawiedliwości". Ale podczas 

nieobecności Jossa przedsięwzięto w zbytnim pośpiechu próbę nagłego napadu 

na Freiburg, którą przedwcześnie odkryto; kilka niedyskrecji popełnionych w 

dziedzinie propagandy pozwoliło radzie freiburskiej i margrabiemu badeoskiemu 

wpaśd na właściwe ślady, a zdrada dwóch sprzysiężonych dokonała reszty. 

Margrabia, rada freiburska i władze cesarskie w Ensisheim wysłały natychmiast 

swych żołnierzy i siepaczy. Pewna liczba członków Trzewika Związkowego 

została uwięziona, wzięta na tortury i stracona; jednak i tym razem większośd, a 

w tym i Joss Fritz, zdołała zbiec. Władze szwajcarskie prześladowały tym razem 

zbiegów z wielką zawziętością, a nawet wielu z nich straciły; nie mogły one 

jednak, podobnie jak i ich sąsiedzi, przeszkodzid temu, by większośd zbiegów 

pozostawała nadal w pobliżu swych dotychczasowych siedzib, a nawet 

stopniowo do nich wracała. Najbardziej srożył się rząd alzacki w Ensisheim; na 

jego rozkaz wielu ścięto, łamano kołem lub podwiartowano. Sam Joss Fritz 

przebywał przeważnie na szwajcarskim brzegu Renu, udawał się często do 

Szwarcwaldu, nigdy jednak nie udało się go schwytad. 

Dlaczego Szwajcarzy tym razem połączyli się z sąsiednimi rządami przeciw 

członkom Związku Trzewika, tłumaczy powstanie chłopskie, które wybuchło w 

następnym, tj. 1514 roku, w Bernie, Solurze i Lucernie i którego następstwem 

było usunięcie niepożądanych elementów z rządów arystokratycznych i 

patrycjatu w ogóle. Poza tym chłopi wywalczyli sobie pewne prawa. Jeżeli te 

lokalne powstania szwajcarskie udawały się, to po prostu dlatego, że 

centralizacja w Szwajcarii była jeszcze słabsza niż w Niemczech. Ze swymi 

miejscowymi panami chłopi załatwili się wszędzie, także w 1525 r.; ulegli 

natomiast zorganizowanym licznym armiom książęcym, a tych właśnie w 

Szwajcarii nie było. 

Jednocześnie z Trzewikiem Związkowym w Badenii i widocznie w bezpośrednim 

z nim związku utworzył się drugi spisek w Wirtembergii. Jak świadczą 
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dokumenty, istniał on już od r. 1503, a ponieważ nazwa Trzewik Związkowy od 

czasu rozbicia untergrombachczyków stała się zbyt niebezpieczna, przyjął on 

nazwę: Biedny Konrad. Główną jego siedzibą była dolina Remsu pod 

Hohenstaufenbergiem. Jego istnienie już od dawna nie było, przynajmniej wśród 

ludu, tajemnicą. Bezwstydny ucisk rządu księcia Ulryka i szereg lat nieurodzaju, 

które wielce przyczyniły się do wybuchu rozruchów w latach 1513 i 1514, 

powiększyły liczbę członków związku; nowonałożone podatki na wino, mięso i 

chleb oraz podatek od kapitału w wysokości jednego feniga rocznie od każdego 

guldena wywołały wybuch. Przede wszystkim miało byd zdobyte miasto 

Schorndorf, gdzie przywódcy spisku schodzili się w domu szlifierza noży, Kacpra 

Pregizera. Powstanie wybuchło na wiosnę r. 1514. Według jednych 3000, 

według innych 5000 chłopów pociągnęło pod miasto, jednak urzędnikom 

książęcym udało się przychylnymi obietnicami nakłonid ich do odwrotu. Książę 

Ulryk po przyrzeczeniu zmniejszenia nowych podatków przybył spiesznie na 

czele 80 jezdnych i w następstwie tej obietnicy zastał już zupełny spokój. Obiecał 

on zwoład sejm krajowy, by rozpatrzyd na nim wszelkie zażalenia. Ale przywódcy 

związku wiedzieli bardzo dobrze, że Ulryk nie zmierza do niczego innego, jak 

tylko do utrzymania ludu w spokoju, póki nie zwerbuje i nie zgromadzi 

dostatecznych wojsk, by móc złamad swe słowo i siłą ściągnąd podatki. Wydali 

zatem z domu Kacpra Pregizera — „kancelarii Biednego Konrada" — odezwę 

zwołującą kongres związkowy i rozesłali w tym celu emisariuszy we wszystkich 

kierunkach. Powodzenie pierwszego powstania w dolinie Remsu przyczyniło się 

do wzmożenia ruchu wśród chłopów; wzmogło się wszędzie wrzenie wśród ludu, 

odezwy i emisariusze znajdowali wszędzie podatny grunt, toteż kongres w 

Untertiirkheim w dniu 28 maja był licznie reprezentowany przez wszystkie części 

Wirtembergii. Postanowiono prowadzid dalej usilną agitację, a przy pierwszej 

sposobności rozpocząd uderzenie w dolinie Remsu, by stąd szerzyd powstanie 

dalej. Skoro Bantelhans z Dettingen, były żołnierz, i Singerhans z Wurtingen, 

chłop cieszący się dużym poważaniem, przeciągnęli na stronę związku górskie 

okolice. Szwabii, powstanie wybuchło już ze wszystkich stron. Wprawdzie 

Singerhans napadnięty został i wzięty do niewoli, ale miasta Backnang, 

Winnenden i Markgronningen wpadły w ręce sprzymierzonych z plebejuszami 

chłopów i cały kraj od Weinsberg po Blaubeuren i stamtąd aż do granicy 

badeoskiej objęty został otwartym powstaniem; Ulryk musiał ustąpid. Zwołując 
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wszakże sejm krajowy na 25 czerwca wysłał jednocześnie pisma do sąsiednich 

książąt i wolnych miast, prosząc o pomoc przeciw powstaniu, jako że zagraża 

ono wszystkim książętom, władzy i starszyźnie w paostwie i „jest dziwnie 

podobne do Trzewika Związkowego". 

Tymczasem już 18 czerwca zebrał się w Stuttgarcie sejm krajowy, tj. posłowie 

miast oraz wielu delegatów chłopskich, którzy również żądali miejsc w sejmie. 

Prałatów jeszcze nie było, rycerzy wcale nie zaproszono. Miejska opozycja 

Stuttgartu jak również dwa groźne oddziały chłopskie, stojące w pobliskim 

Loenberg i w dolinie Remsu, popierały żądania chłopów. Delegaci ich zostali 

dopuszczeni; postanowiono złożyd z urzędu i ukarad trzech znienawidzonych 

doradców księcia, Lampartera, Thumba i Lorchera, utworzyd przy księciu radę 

złożoną z czterech rycerzy, czterech mieszczan i czterech chłopów, uchwalid mu 

stałą listę cywilną, a klasztory i fundacje kościelne skonfiskowad na rzecz skarbu 

paostwa. 

Książę Ulryk odpowiedział na te rewolucyjne uchwały zamachem stanu. W dniu 

21 czerwca udał się wraz ze swymi rycerzami i doradcami do Tübingen, dokąd 

podążyli za nim prałaci; rozkazał mieszczaostwu również tam przybyd, co też się 

stało, i prowadził tu dalej posiedzenia sejmu bez udziału chłopów. Tu 

mieszczanie, ulegając terrorowi wojskowemu, zdradzili swych sojuszników 

chłopów. W dniu 8 lipca został zawarty w Tübingen układ, który obarczył kraj 

sięgającym miliona długiem książęcym, na księcia nałożył pewne ograniczenia, 

do których ten nigdy się nie zastosował, a chłopów zbył kilku pustymi, 

ogólnikowymi frazesami oraz bardzo konkretnym prawem karnym przeciw 

rokoszom i zrzeszeniom. O przedstawicielstwie chłopów w sejmie krajowym nie 

było już oczywiście mowy. Lud wiejski krzyczał o zdradzie; ponieważ jednak 

książę, po przejęciu jego długów przez stany, znowu odzyskał kredyt, zebrał więc 

szybko wojsko, a jego sąsiedzi, zwłaszcza elektor Palatynatu, nadesłali posiłki. 

Dzięki temu układ z Tübingen został do kooca lipca przyjęty przez cały kraj i 

złożono nową przysięgę na wiernośd. Jedynie w dolinie Remsu Biedny Konrad 

stawił opór; książę, który znowu udał się tam osobiście, o mało nie został 

zamordowany, a na Kappelbergu założono obóz chłopski. Ale gdy sprawa zaczęła 

się przewlekad, większośd powstaoców znowu rozbiegła się z braku żywności, 

reszta zaś wróciła później również do domu na skutek dwuznacznego układu 
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zawartego z kilkoma posłami sejmu krajowego. Ulryk wzmocniwszy w 

międzyczasie swoje wojsko oddziałkami chętnie dostarczonymi przez miasta, 

które po zaspokojeniu swych żądao zwróciły się teraz fanatycznie przeciw 

chłopom, napadł pomimo układu na dolinę Remsu łupiąc miasta i wsie. 1600 

chłopów uwięziono, z tego 16 natychmiast ścięto, pozostałych skazano na 

ciężkie grzywny na rzecz skarbu Ulryka. Wielu z nich siedziało długo w więzieniu. 

Wydano surowe prawa przeciw próbom wznowienia związku i wszelkim 

zgromadzeniom chłopskim, a szlachta szwabska utworzyła specjalny związek dla 

zwalczania wszelkich prób powstaoczych. Główni przywódcy Biednego Konrada 

uszli wszakże szczęśliwie do Szwajcarii, a stamtąd po kilku latach większośd 

stopniowo wróciła do domu. 

Jednocześnie z ruchem wirtemberskim zanotowano objawy nowych spisków 

Trzewika Związkowego w Breisgau i w margrabstwie badeoskim. Koło Bühl 

zrobiono w czerwcu próbę powstania, ale margrabia Filip natychmiast je 

uśmierzył, a jego przywódcę Gugel-Bastiana uwięziono we Freiburgu i ścięto. 

W tymże roku, 1514, również na wiosnę, wybuchła powszechna wojna chłopska 

na Węgrzech. Ogłoszono tam krucjatę przeciwko Turkom i jak zwykle obiecano 

wolnośd tym poddanym i paoszczyźnianym chłopom, którzy się do niej 

przyłączą. Zebrało się około 60.000 Judzi i stanęło pod dowództwem Jerzego 

Dózsa, szeklera53, który wyróżnił się już w dawniejszych wojnach tureckich i 

uzyskał za to szlachectwo. Ale rycerze i magnaci węgierscy krzywo patrzyli na tę 

wyprawę krzyżową, która groziła im utratą ich własności — ich parobków. 

Doganiali więc poszczególne oddziały chłopskie i zmuszali swych poddanych do 

powrotu gwałtem i okrucieostwami. Kiedy wieśd o tym doszła do wojska 

krzyżowego, stale uciskani chłopi wybuchnęli wściekłością. Dwaj najgorliwsi 

kaznodzieje krucjaty, Wawrzyniec i Barnaba, podniecali jeszcze gwałtowniej 

nienawiśd ku szlachcie swymi rewolucyjnymi mowami. 

Sam Dózsa podzielał gniew swych wojsk przeciw zdradzieckiej szlachcie; wojsko 

krzyżowe stało się armią rewolucyjną, a on sam stanął na czele tego nowego 

ruchu. 

                                                             
53 Nazwa uchodźców węgierskich, mieszkających poza granicami Węgier. — Red. 
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Obozował on ze swymi chłopami na Polu Rakoskim, pod Pesztem. Kroki 

nieprzyjacielskie rozpoczęły się od zatargów z pachołkami partii szlacheckiej we 

wsiach okolicznych i na przedmieściach Pesztu. Rychło doszło do potyczek, 

wreszcie do nieszporów sycylijskich54 dla szlachciców, którzy wpadli w ręce 

chłopów, oraz do palenia wszystkich okolicznych zamków. Dwór groził, ale na 

próżno. Kiedy pod murami stolicy dokonano na szlachcie pierwszego aktu 

sprawiedliwości ludowej, Dózsa przystąpił do dalszych działao. Podzielił swoje 

wojsko na pięd kolumn. Dwie posłał na górno-węgierską wyżynę, by tam 

wywoład powszechne powstanie i wytępid szlachtę. Trzecia pod wodzą 

Ambrożego Szaleresi, mieszczanina peszteoskiego, została na Polu Rakoskim, by 

pilnowad stolicy; czwartą i piątą Dózsa i brat jego Grzegorz poprowadzili na 

Szegedyn. 

Tymczasem szlachta zebrała się w Peszcie i wezwała na pomoc wojewodę 

siedmiogrodzkiego, Jana Zapolya. Wspólnie z mieszczanami Budapesztu pobiła 

ona i zniosła obozujący na Polu Rakoskim korpus dzięki temu, że Szaleresi wraz z 

mieszczaoskimi elementami wojska chłopskiego przeszedł na stronę wroga. 

Wielką ilośd jeoców stracono w najokrutniejszy sposób, resztę posłano do domu 

z poobcinanymi uszami i nosami. 

Dózsie nie powiodło się pod Szegedynem; pociągnął więc ku Csanadowi, który 

zdobył po rozbiciu wojska szlacheckiego pod wodzą Istvana Batorego i biskupa 

Csaky, a na jeocach, między którymi znajdowali się również biskup i podskarbi 

królewski, Teleki, wziął krwawy odwet za okrucieostwa rakoskie. W Csanadzie 

ogłosił republikę, zniesienie szlachty, powszechną równośd oraz suwerennośd 

ludu, a następnie pociągnął w kierunku Temesvaru, dokąd schronił się Batory. 

Ale podczas gdy zasilony nowym wojskiem pod wodzą Antoniego Hosszu oblegał 

tę twierdzę w ciągu 2 miesięcy, obydwie kolumny górno-węgierskie pobite 

zostały w licznych bitwach przez szlachtę, a Jan Zapolya ruszył przeciw niemu z 

wojskiem siedmiogrodzkim. Chłopi zostali przez Zapolyę napadnięci i rozbici, 

Dózsa schwytany, żywcem upieczony na rozżarzonym tronie i zjedzony przez 

swych własnych ludzi, którym jedynie pod tym warunkiem darowano życie. 

Rozproszonych chłopów, znów zebranych przez Wawrzyoca i Hosszu, pobito raz 

                                                             
54

 Nieszpory sycylijskie — masakra Francuzów na Sycylii w r. 1282 (dzwony na nieszpory były umówionym hasłem do rozpoczęcia 
masakry). — Red. 
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jeszcze, a każdego, kto wpadł w ręce wrogów, wbijano na pal lub wieszano. 

Tysiącami wisiały zwłoki chłopów wzdłuż ulic lub przy wejściu do spalonych wsi. 

Podobno około 60.000 chłopów częściowo poległo, częściowo zaś zostało 

zmasakrowanych. A szlachta postarała się o to, by na najbliższym sejmie niewolę 

chłopów uznad powtórnie za obowiązujące w kraju prawo. 

Powstanie chłopów w „marchii windyjskiej", tj. w Karyntii, Krainie i Styrii, które 

wybuchło w tym samym mniej więcej czasie, opierało się na sprzysiężeniu w 

rodzaju Trzewika Związkowego. W tym kraju, wyssanym przez szlachtę i 

urzędników cesarskich, spustoszonym przez napady tureckie i trapionym przez 

głód, sprzysiężenie owo powstało i wywołało powstanie już w r. 1503. W roku 

1513 zarówno słoweoscy jak i niemieccy chłopi tych krajów podnieśli znowu 

sztandar wojny o „stare prawa", a chociaż dali się i tym razem ugłaskad, jak 

również w roku 1514, kiedy to zebrali się jeszcze bardziej masowo, i udało się ich 

nakłonid do rozejścia się przy pomocy wyraźnej obietnicy cesarza Maksymiliana, 

że stare prawa zostaną przywrócone, to przecież wiosną r. 1515 zemsta zbrojna 

ustawicznie oszukiwanego ludu wybuchła z tym większą gwałtownością. 

Podobnie jak na Węgrzech burzono tu wszędzie zamki i klasztory, a pojmaną 

szlachtę sądzono i ścinano. W Styrii i Karyntii udało się kapitanowi wojsk 

cesarskich, Dietrichsteinowi, szybko uśmierzyd powstanie. W Krainie natomiast 

stłumiono je dopiero przez napad na Rain (jesienią 1516 r.) oraz przez 

niezliczone okrucieostwa, które po tym napadzie nastąpiły, a które stanowiły 

godne uzupełnienie bezeceostw szlachty węgierskiej. 

Łatwo pojąd, że po szeregu tak stanowczych porażek i po takich masowych 

okrucieostwach szlachty chłopi niemieccy przez dłuższy czas zachowywali 

spokój. Mimo to nie ustały całkowicie ani spiski, ani bunty lokalne. Już w r. 1516 

większośd zbiegłych uczestników Trzewika Związkowego i Biednego Konrada 

wróciła do Szwabii i nad górny Ren, a w r. 1517 Trzewik Związkowy był w 

Szwarcwaldzie znowu w pełni rozwoju. Sam Joss Fritz, który ciągle jeszcze nosił 

ze sobą na piersiach ukryty stary sztandar Trzewika z 1513 roku, wędrował 

znowu po Szwarcwaldzie rozwijając wytężoną działalnośd. Sprzysiężenie 

organizowało się na nowo. Jak przed czterema laty, zwoływano znów 

zgromadzenia na Kniebisie. Ale tajemnica nie została dochowana; władze 

dowiedziały się o sprawie i przedsięwzięły odpowiednie kroki. Wielu schwytano i 
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stracono; najczynniejsi i najbardziej inteligentni członkowie musieli uciekad, 

między innymi i Joss Fritz, którego i tym razem nie zdołano schwytad, który 

jednak, jak się zdaje, wkrótce potem zmarł w Szwajcarii, gdyż od tego czasu nie 

znajdujemy o nim nigdzie żadnej wzmianki. 

 

IV 

W tym samym czasie, gdy w Szwarcwaldzie tłumiono czwarte sprzysiężenie 

Trzewika Związkowego, Luter podał Wittenberdze hasło do ruchu, który miał 

wciągnąd w wir wszystkie stany i wstrząsnąd całym paostwem. Tezy 

turyngskiego augustianina55 podziałały jak uderzenie pioruna w beczkę prochu. 

Krzyżujące się wzajemnie w różnorodny sposób dążenia rycerzy i mieszczan, 

chłopów i plebejuszy, niższego duchowieostwa i żądnych samodzielności książąt, 

tajnych sekt mistycznych oraz uczonej i satyryczno-burleskowej opozycji 

literatów znalazły początkowo w tych tezach ogólny, wspólny dla wszystkich 

wyraz i zgrupowały się dokoła nich z niezwykłą szybkością. Ten z dnia na dzieo 

utworzony sojusz wszystkich elementów opozycyjnych, jakkolwiek krótkie było 

jego trwanie, ujawnił niespodziewanie olbrzymią potęgę ruchu i pchnął go tym 

szybciej naprzód. 

Lecz właśnie ten tak szybki rozwój ruchu musiał bardzo rychło rozwinąd tkwiące 

w nim zarodki rozbieżności, musiał co najmniej znów rozłączyd te elementy 

wzburzonej masy, które z powodu swych warunków życiowych były sobie wręcz 

przeciwstawne — musiał przywrócid ich normalną, wrogą względem siebie 

postawę. To skupianie się różnorodnej masy opozycyjnej wokoło dwu ośrodków 

przyciągania występowało już w pierwszych latach reformacji: szlachta i 

mieszczanie grupowali się bezwarunkowo wokół Lutra; chłopi zaś i plebejusze, 

jakkolwiek nie widzieli jeszcze w Lutrze bezpośredniego wroga, tworzyli — jak 

dawniej — odrębną rewolucyjną partię opozycji. Różnica była tylko ta, że ruch 

był teraz daleko powszechniejszy i daleko głębszy niż przed Lutrem i dzięki temu 

konieczne stało się ostre zarysowanie się przeciwieostwa i bezpośrednie 

wzajemne zwalczanie się obu partii. To bezpośrednie przeciwieostwo wkrótce 

wystąpiło. Luter i Münzer zwalczali się w pismach i z ambony, wojska zaś książąt, 

                                                             
55 Tezy turyngskiego augustianina — 95 tez napisanych przez Lutra i wywieszonych na wrotach katedry w Wittenberdze. — Red. 
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rycerzy i miast, składające się w największej części z luteranów lub przynajmniej 

z sił skłaniających się ku luteranizmowi, rozbijały oddziały chłopów i plebejuszy. 

Jak dalece rozbieżne były interesy i potrzeby różnych elementów, które przyjęły 

reformację, wykazała jeszcze przed wojną chłopską przedsięwzięta przez 

szlachtę próba przeprowadzenia swych żądao przeciw książętom i klechom. 

Widzieliśmy już wyżej, jaka była pozycja szlachty niemieckiej na początku XVI 

stulecia. Groziła jej utrata niezawisłości na rzecz książąt świeckich i duchownych, 

których potęga rosła coraz bardziej. Zarazem widziała ona, że jednocześnie z jej 

upadkiem upada również władza cesarska i że cesarstwo rozpada się na szereg 

samodzielnych księstw. Własny upadek musiał wydawad się szlachcie 

jednoznaczny z upadkiem Niemców jako narodu. Przy tym szlachta, a głównie 

szlachta bezpośrednio podlegająca cesarzowi, była tym stanem, który zarówno 

ze względu na powołanie wojskowe, jak i na swe stanowisko względem książąt 

był głównym przedstawicielem cesarstwa i władzy cesarskiej. Szlachta była 

najbardziej narodowo usposobionym stanem, a im potężniejsza była władza 

cesarska, im słabsi i mniej liczni byli książęta, im bardziej Niemcy były 

zjednoczone, tym stan ten był silniejszy. Stąd powszechne niezadowolenie 

rycerstwa z żałosnego stanu politycznego Niemiec, z niemocy cesarstwa na 

zewnątrz, która rosła w miarę tego, jak dom cesarski na drodze dziedziczenia 

włączał do cesarstwa jedną prowincję po drugiej; stąd niezadowolenie z intryg 

obcych mocarstw wewnątrz Niemiec i z knowao książąt niemieckich za granicą 

przeciw władzy cesarskiej. Postulaty szlachty musiały się zatem streścid przede 

wszystkim w żądaniu reformy cesarstwa, której ofiarą mieli paśd książęta i 

wyższe duchowieostwo. Sformułowania tych żądao podjął się teoretyczny 

przedstawiciel szlachty niemieckiej, Ulryh von Hutten, wspólnie z Franciszkiem 

von Sickingen, jej przedstawicielem wojskowym i politycznym. 

Wysunięty w imieniu szlachty program cesarstwa Hutten ujął bardzo radykalnie i 

sformułował bardzo stanowczo. Chodziło, ni mniej ni więcej, tylko o usunięcie 

wszystkich książąt, o sekularyzację wszystkich księstw i dóbr duchownych i o 

wprowadzenie demokracji szlacheckiej z monarchą na czele — mniej więcej 

takiej, jaka istniała za najlepszych dni dawnej Rzeczypospolitej Polskiej. Przez 

wprowadzenie panowania szlachty, klasy przede wszystkim wojskowej, przez 

usunięcie książąt, reprezentantów rozdrobnienia Niemiec, przez zniszczenie 
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potęgi klechów i wyrwanie Niemiec spod duchownej władzy Rzymu — Hutten i 

Sickingen chcieli przywrócid paostwu jednośd, wolnośd i potęgę. 

Oparta na poddaostwie chłopów demokracja szlachecka, jaka istniała w Polsce, 

a w nieco zmodyfikowanej postaci w pierwszych stuleciach również w 

paostwach zawojowanych przez Germanów — to jeden z najprymitywniejszych 

ustrojów społecznych, który rozwijając się dalej całkiem normalnie przekształca 

się w bardziej rozwiniętą hierarchię feudalną, która stanowi już znacznie wyższy 

szczebel rozwoju. Ta czysta demokracja szlachecka była więc w XVI wieku już. 

niemożliwa. Była niemożliwa już chodby dlatego, że istniały w Niemczech liczne i 

potężne miasta. Z drugiej jednak strony niemożliwy był również ów sojusz 

drobnej szlachty z miastami, który w Anglii dokonał przemiany monarchii 

feudalno-stanowej w mieszczaosko-konstytucyjną. W Niemczech stara szlachta 

zachowała się, w Anglii wojny Róż56 wytępiły ją zostawiając przy życiu tylko 28 

rodzin; zastąpiła ją nowa szlachta pochodzenia mieszczaoskiego i o dążnościach 

mieszczaoskich. W Niemczech istniało wciąż poddaostwo i szlachta czerpała swe 

dochody ze źródeł feudalnych; w Anglii poddaostwo-było prawie zupełnie 

zniesione, a szlachcic stał się zwyczajnym burżuazyjnym właścicielem ziemskim z 

burżuazyjnym źródłem dochodu: rentą gruntową. Wreszcie centralizm 

monarchii absolutnej, który istniał we Francji od czasów Ludwika XI dzięki 

przeciwieostwu między szlachtą a mieszczaostwem i rozwijał się dalej, już 

dlatego był niemożliwy w Niemczech, że tu warunki dla centralizacji narodowej 

w ogóle nie istniały lub istniały w nierozwiniętym stanie. W tych warunkach, im 

bardziej zabierał się Hutten do praktycznego przeprowadzenia swego ideału, 

tym więcej musiał czynid ustępstw i tym bardziej nieokreślonymi musiały się 

stawad zarysy jego reformy paostwowej. Sama szlachta nie była dośd silna, by 

przeprowadzid to przedsięwzięcie; dowodem tego była jej wzrastająca słabośd 

wobec książąt. Potrzebni byli sojusznicy, a mogły nimi byd jedynie miasta, chłopi 

i wpływowi teoretycy ruchu reformacyjnego. Lecz miasta dośd dobrze znały 

szlachtę, by jej nie ufad i odrzucid wszelki z nią sojusz. Chłopi widzieli słusznie w 

wyzyskującej ich i krzywdzącej szlachcie najgorszego wroga. A teoretycy trzymali 

albo z mieszczanami, albo z książętami, albo też z chłopami. Istotnie, cóż 
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 Wojna Białej i Czerwonej Róży — wojna domowa w Anglii (1455 — 1485) między dynastią Lankasterską (która w herbie miała 
czerwoną różę) i Yorkską (w herbie biała róża). Dynastia Lankasterską reprezentowała północno-zachodnią, feudalną częśd Anglii, 
dynastia Yorkska zaś — częśd południowo-wschodnią, handlową i przemysłową. — Red. 
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pozytywnego mogła szlachta obiecad mieszczanom i chłopom w reformie 

paostwowej, której głównym celem było wy dźwignięcie szlachty? W takich 

warunkach Huttenowi nie pozostawało nic innego, jak mało albo zupełnie nie 

wspominad w swych pismach propagandowych o przyszłym wzajemnym 

stosunku szlachty, miast i chłopów, wszystko zło zwalad na książąt i klechów 

oraz na zależnośd od Rzymu, a mieszczanom dowodzid, że ich własny interes 

nakazuje .zająd im w nadchodzącej walce między książętami a szlachtą 

przynajmniej neutralne stanowisko. O zniesieniu poddaostwa i ciężarów 

ponoszonych przez chłopa na rzecz szlachty nie ma u Huttena nigdzie mowy. 

Stanowisko szlachty niemieckiej względem chłopów było wówczas zupełnie 

takie samo, jak stanowisko szlachty polskiej względem chłopów podczas 

powstao w latach 1830—1846. Jak we współczesnych powstaniach polskich, tak 

i wówczas w Niemczech powodzenie ruchu było możliwe tylko jako skutek 

sojuszu wszystkich partii opozycyjnych, zwłaszcza szlachty z chłopami. Ale 

właśnie ten sojusz był w obu wypadkach niemożliwy. Ani szlachta nie znalazła 

się w warunkach, które by zmuszały ją do zrzeczenia się swych przywilejów 

politycznych i praw feudalnych w stosunku do chłopów, ani rewolucyjni chłopi 

nie mogli — dla nieokreślonych i ogólnikowych widoków na przyszłośd — pójśd 

na sojusz ze szlachtą, tj. stanem, który ich właśnie najbardziej uciskał. Jak w 

Polsce w r. 1830, tak w Niemczech w r. 1522 szlachta nie mogła już sobie 

pozyskad chłopów. Tylko zupełne zniesienie poddaostwa i paoszczyzny, tylko 

zrzeczenie się wszelkich przywilejów szlacheckich mogłoby zjednoczyd lud 

wiejski ze szlachtą; ale szlachta, jak każdy stan uprzywilejowany, nie miała 

najmniejszej ochoty zrzec się dobrowolnie swych przywilejów, swego 

wyjątkowego stanowiska i większej części źródeł swoich dochodów. 

Kiedy więc przyszło do walki z książętami, szlachta znalazła się ostatecznie w 

osamotnieniu. Można było przewidzied z góry, że książęta, którzy już od dwu 

wieków bezustannie rozszerzali swą władzę kosztem szlachty, i tym razem bez 

trudu ją pokonają. 

Sam przebieg walki jest znany. Hutten i Sickingen, który już został uznany za 

przywódcę politycznego i wojskowego szlachty środkowo-niemieckiej, 

doprowadzili w Landau w r. 1522 do zawarcia na 6 lat związku szlachty reoskiej, 

szwabskiej i frankooskiej rzekomo w celu samoobrony. Sickingen zebrał wojsko, 
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po części własnym kosztem, po części zaś wspólnie z okolicznymi rycerzami, 

zorganizował werbunek i zaciągi we Frankonii, nad dolnym Renem, w 

Niderlandach i w Westfalii, a we wrześniu r. 1522 rozpoczął kroki 

nieprzyjacielskie wypowiadając walkę elektorowi57, arcybiskupowi Trewiru. Ale 

podczas gdy stał on pod Trewirem, szybkie wystąpienie książąt odcięło go od 

nadciągających posiłków; landgraf heski i elektor Palatynatu pospieszyli 

trewirczykom z odsieczą i Sickingen musiał schronid sig do swego zamku 

Landstuhl. Mimo wszystkich zabiegów Huttena i jego przyjaciół szlachta 

związkowa, zastraszona skoncentrowaną i szybką akcją książąt, pozostawiła 

Sickingena jego losowi. On sam śmiertelnie ranny poddał się w Landstuhl i zaraz 

potem umarł. Hutten musiał zbiec do Szwajcarii i zmarł w parę miesięcy później 

na wyspie Ufnau na Jeziorze Zurychskim. 

Wraz z tą porażką i śmiercią obu wodzów załamała się siła szlachty jako stanu 

niezależnego od książąt. Od tego czasu szlachta występuje tylko w służbie i pod 

wodzą książąt. Wojna chłopska, która wybuchła zaraz potem, zmusiła ją jeszcze 

bardziej do oddania się pośrednio lub bezpośrednio pod opiekę książąt i 

dowiodła jednocześnie, że szlachta niemiecka wolała pod władzą książąt 

wyzyskiwad nadal chłopów, niż obalid książąt i klechów w otwartym sojuszu z 

wyzwolonymi chłopami. 

 

V 

Od chwili kiedy wypowiedzenie przez Lutra wojny hierarchii katolickiej wprawiło 

w ruch wszystkie elementy opozycyjne Niemiec, nie było roku, w którym by 

chłopi nie występowali znowu ze swoimi żądaniami. Od r. 1518 do 1523 w 

Szwarcwaldzie i górnej Szwabii następowało jedno powstanie lokalne za drugim. 

Od wiosny r. 1524 powstania te przybrały charakter systematyczny. W kwietniu 

tego roku chłopi opactwa Marchthal odmówili paoszczyzny i powinności; w 

maju chłopi klasztoru św. Błażeja odmówili powinności poddaoczych; w czerwcu 

chłopi w Steinheim pod Memmingen oświadczyli, że przestają płacid dziesięcinę 

i wszelkie daniny; w lipcu i sierpniu powstali chłopi w Thugau, lecz uspokojono 

ich, po części przez pośrednictwo mieszkaoców Zurychu, po części przez 
                                                             
57 Elektor — (łac. wyborca) dawny tytuł niektórych niemieckich książąt, mających prawo obierania cesarza. — Red. 
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brutalne postępowanie Związku Szwajcarskiego, który wielu z nich kazał stracid. 

Wreszcie w landgrafstwie Stiihlingen wybuchło zdecydowane powstanie, które 

można uważad za bezpośredni początek wojny chłopskiej. 

Chłopi ze Stühlingen odmówili nagle świadczeo na rzecz landgrafa, połączyli się 

w wielkie gromady i pod wodzą Hansa Mullera z Bulgenbach pociągnęli 24 

października 1524 r. do Waldshut. Tutaj, wespół z mieszczanami, założyli 

bractwo ewangelickie. Mieszczanie przystąpili do związku tym chętniej, że 

właśnie wtedy mieli zatarg z rządem przednio-austriackim z powodu 

prześladowania na tle religijnym ich kaznodziei, Baltazara Hubmaiera, 

przyjaciela i ucznia Tomasza Münzera. Ustanowiono przeto podatek związkowy 

w wysokości trzech grajcarów tygodniowo, co było olbrzymią sumą przy 

ówczesnej wartości pieniądza, rozesłano emisariuszy do Alzacji, nad Mozelę, nad 

cały górny Ren i do Frankonii, by wszędzie wciągnąd chłopów do związku, a jako 

cel związku ogłoszono zniesienie władzy feudalnej, zburzenie wszystkich 

zamków i klasztorów oraz usunięcie wszelkich panów z wyjątkiem cesarza. 

Sztandarem związkowym była trójbarwna chorągiew niemiecka. 

Powstanie szerzyło się szybko w całej dzisiejszej górnej Badenii. Paniczny strach 

ogarnął szlachtę górnej Szwabii, której wszystkie niemal siły wojskowe zajęte 

były we Włoszech, w wojnie przeciw Franciszkowi I, królowi francuskiemu. Nie 

pozostawało jej nic innego, jak przeciągnąd sprawę za pomocą układów, a 

tymczasem zbierad pieniądze i werbowad żołnierzy, póki nie będzie na tyle silna, 

by „ogniem i mieczem, grabieżą i mordem" ukarad chłopów za ich zuchwalstwo. 

Odtąd rozpoczyna się ta systematyczna zdrada, to konsekwentne wiarołomstwo 

i przewrotnośd, którymi szlachta i książęta odznaczali się przez cały czas wojny 

chłopskiej i które były ich najsilniejszą bronią w walce przeciw 

zdecentralizowanym i trudno organizującym się chłopom. Związek szwabski, 

który obejmował książąt, szlachtę i miasta cesarskie Niemiec południowo-

zachodnich, próbował pośredniczyd, nie zapewniając jednak chłopom 

pozytywnych ustępstw. Chłopi nie uspokoili się. W okresie od 30 września do 

połowy października Hans Muller z Bulgenbach przeszedł Szwarcwald aż do 

Urach i Furtwangen, podniósł liczebnośd swego oddziału do 3.500 ludzi i zajął z 

nimi pozycję pod Ewatingen (niedaleko od Stühlingen). Szlachta miała do 

rozporządzenia nie więcej niż 1.700 ludzi, a i ci byli rozproszeni. Była tedy 
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zmuszona pójśd na zawieszenie broni, które doszło do skutku w obozie w 

Ewatingen. Chłopom przyobiecano zawarcie układu polubownego, albo 

bezpośrednio między stronami, albo za pośrednictwem rozjemców oraz 

rozpatrzenie skarg przez sąd krajowy w Stockach. Zarówno wojska szlacheckie 

jak i chłopi rozeszli się. 

Chłopi uzgodnili między sobą 16 artykułów, których uznania miano żądad od 

sądu w Stockach. Były one bardzo umiarkowane. Żądali zniesienia prawa 

polowania, paoszczyzny, krzywdzących podatków i w ogóle przywilejów 

paoskich, ochrony przeciw samowolnemu więzieniu, przeciw stronniczym 

sądom i samowolnym wyrokom — ponadto nic nie żądano. 

Szlachta natomiast — zaraz po powrocie chłopów do domów — domagała się 

od nich wykonywania wszelkich spornych powinności, aż do rozstrzygnięcia 

sprawy przez sąd. Chłopi oczywiście odmówili i odesłali panów do sądu. Walka 

wybuchła na nowo; chłopi zebrali się znowu w gromady, a panowie i książęta 

ściągali swe wojska. Tym razem ruch rozszerzył się jeszcze bardziej, sięgnął poza 

Breisgau i daleko w głąb Wirtembergii. Wojska pod wodzą Jerzego Truchsessa z 

Waldburga, tego Alby58 wojny chłopskiej, obserwowały ruch, napadały na 

poszczególne oddziały, nie odważały się jednak zaatakowad głównych sił. Jerzy 

Truchsess pertraktował z przywódcami chłopów i doprowadził tu i ówdzie do 

zawarcia umowy. 

W koocu grudnia rozpoczęła się rozprawa przed sądem krajowym w. Stockach. 

Chłopi zaprotestowali przeciwko wyłącznie szlacheckiemu składowi sądu. W 

odpowiedzi odczytano im cesarski dekret nominacyjny. Rozprawy przewlekały 

się, a tymczasem szlachta, książęta i szwabskie władze związkowe zbroiły się. 

Arcyksiążę Ferdynand, który, poza dziś jeszcze austriackimi ziemiami 

dziedzicznymi, władał także Wirtembergią, badeoskim Szwarcwaldem i 

południową Alzacją, nakazał wystąpid przeciw zbuntowanym chłopom jak 

najsurowiej. Należy chwytad ich, torturowad i zabijad bez litości, niszczyd, jak się 

da, palid i pustoszyd ich mienie, a żony ich i dzieci wygnad z kraju. Widzimy, jak 

panowie i książęta przestrzegali zawieszenia broni i co rozumieli przez 

dobrowolne pośrednictwo i rozpatrzenie skarg. Arcyksiążę Ferdynand, któremu 

                                                             
58

 Alba — dowódca wojsk hiszpaoskich, który w r. 1567 krwawo, za pomocą najdzikszego terroru tłumił powstanie w Belgii i 
Holandii (Niderlandy). — Red. 
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dom Welserów w Augsburgu pożyczył pieniędzy, zbroił się na gwałt; związek 

szwabski nakazał dostarczenie w trzech terminach kontyngentu pieniędzy i 

wojska. 

Dotychczasowe powstania przypadają na czas pięciomiesięcznej obecności 

Tomasza Münzera w Oberlandzie. Nie ma wprawdzie bezpośrednich dowodów 

jego wpływu na wybuch i przebieg ruchu, ale pośrednio wpływ ten został 

stwierdzony w całej pełni. Bardziej zdecydowani rewolucjoniści spośród 

chłopów są po większej części jego uczniami i zwolennikami jego idei. Wszyscy 

współcześni przypisywali mu ułożenie dwunastu artykułów tudzież listu z 

artykułami chłopów oberlandzkich, chociaż autorem, przynajmniej tych 

pierwszych, nie był on na pewno. Jeszcze podczas swej podróży powrotnej do 

Turyngii wystąpił on ze zdecydowanie rewolucyjnym pismem do zbuntowanych 

chłopów. 

Jednocześnie książę Ulryk, wygnany w roku 1519 z Wirtembergii, intrygował, by 

korzystając z pomocy chłopów wejśd znowu w posiadanie swych ziem. Faktem 

jest, że od czasu swego wygnania starał się on wyzyskad na swą korzyśd partię 

rewolucyjną i stale ją popierał. Imię jego było wplątane do większości zamieszek 

lokalnych, które miały miejsce między r. 1520 i 1524 w Szwarcwaldzie i 

Wirtembergii, a teraz przygotowywał się wprost do najazdu na Wirtembergię ze 

swego zamku Hohentwiel. Jednakże chłopi tylko posługiwali się nim; wpływu na 

nich nie miał nigdy żadnego, a jeszcze mniej cieszył się ich zaufaniem. 

Tak przeszła zima, a żadna z obydwu stron nie uczyniła bardziej stanowczego 

kroku. Panowie książęta poukrywali się, powstanie chłopskie rozszerzało się. W 

styczniu r. 1525 cały kraj między Dunajem, Renem i Lechem znajdował się w 

stanie silnego wrzenia, a w lutym wybuchła burza. 

Podczas gdy Gromada Szwarcwaldzko-Hegauska, pod wodzą Hansa Mullera z 

Bulgenbach, spiskowała z Ulrykiem wirtemberskim i częściowo uczestniczyła w 

jego nieudanej wyprawie na Stuttgart (luty i marzec 1525 r.), wybuchło dnia 9 

lutego powstanie chłopskie w Ried, powyżej Ulm. Powstaocy zeszli się w 

osłoniętym bagnami obozie koło Baltringen, wywiesili czerwony sztandar i 

uformowali pod wodzą Ulryka Schmida Gromadę Baltringeoshą, liczącą 10 — 12 

tysięcy ludzi. 
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Dnia 25 lutego zebrała się nad rzeką Schusser Gromada Oberallgauska w sile 

7.000 ludzi na wieśd o tym, że nadciągają wojska przeciw niezadowolonym, 

którzy zjawili się również tutaj. Kempteoczycy, którzy przez całą zimę prowadzili 

spór ze swym arcybiskupem, zebrali się 26 i przyłączyli się do nich. Miasta 

Memmingen i Kaufbeuren przystąpiły do ruchu pod pewnymi warunkami: już 

tutaj przejawiło się dwuznaczne stanowisko miast w tej walce. Siódmego marca 

przyjęto w Memmingen dwanaście artykułów memmingeoskich w imieniu 

wszystkich chłopów z Oberallgau. 

Na wezwanie Allgauczyków utworzyła się nad Jeziorem Bodeoskim pod wodzą 

Eitla Hansa Gromada Jeziora. I ta gromada rosła szybko w siły. Główna jej 

kwatera znajdowała się w Bermatingen. 

Powstali również chłopi w dolnym Allgau, w okolicy Ochsenhausen i 

Schellenberg — w posiadłościach Truchsessa, Zeil i Waldenburg, i to już w 

pierwszych dniach marca. Ta Gromada Dolno-Allgauska obozowała w liczbie 

7000 ludzi pod Wurzach. 

Cztery te oddziały przyjęły wszystkie artykuły memmingeoskie, które były 

zresztą jeszcze bardziej umiarkowane od hegauskich i również wykazywały 

dziwny brak stanowczości w punktach dotyczących zachowania się oddziałów 

zbrojnych wobec szlachty i rządów. Stanowczośd — tam gdzie ją spotykamy — 

zjawia się dopiero w toku wojny, kiedy chłopi doświadczyli na sobie sposobów 

postępowania swych wrogów. 

Równocześnie z tymi gromadami uformowała się szósta nad Dunajem. Z całej 

okolicy od Ulm do Donauworth, z dolin Mer, Roth i Biber chłopi ściągali do 

Leipheimu i rozłożyli się tu obozem. Z 15 miejscowości przybyli wszyscy zdolni 

do noszenia broni mężczyźni, ze 117 nadeszły posiłki. Przywódcą Gromady 

Leipheimskiej był Ulryk Schoen, jej kaznodzieją Jakub Wehe, proboszcz z 

Leipheim. 

W ten sposób w początkach marca w sześciu obozach stało pod bronią około 

30—40 tysięcy powstaoców, chłopów górno-szwabskich. Skład tych zbrojnych 

gromad chłopskich był nader mieszany. Rewolucyjna partia Münzera była 

wszędzie w mniejszości. Mimo to stanowiła ona wszędzie jądro i duszę obozów 

chłopskich. Masy chłopskie były zawsze gotowe wchodzid w układy z panami, 
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skoro tylko zapewniano im ustępstwa, które chciały wymóc swą groźną 

postawą. Poza tym w miarę przeciągania się kampanii i zbliżania się wojsk 

książęcych wojna im brzydła, a ci spomiędzy chłopów, którzy mieli jeszcze coś do 

stracenia, wracali przeważnie do domów. Przy tym do gromad przyłączał się 

masowo bezdomny lumpenproletariat, który utrudniał dyscyplinę, 

demoralizował chłopów i często również to uciekał, to wracał. Już to jedno 

tłumaczy, dlaczego gromady chłopskie początkowo wszędzie były w defensywie, 

demoralizowały się w życiu obozowym i — pominąwszy nawet niedociągnięcia 

taktyczne oraz to, że rzadko zdarzali się zdolni przywódcy — nie mogły się 

bynajmniej mierzyd z wojskami książęcymi. 

Jeszcze w czasie organizowania się gromad książę Ulryk ze zwerbowanymi 

wojskami i pewną liczbą chłopów z Hegau wtargnął z Hohentwiel do 

Wirtembergii. Gdyby chłopi wyruszyli teraz z drugiej strony przeciw wojskom 

Truchsessa z Waldburga, to związek szwabski byłby zgubiony. Ale wobec czysto 

obronnej postawy gromad udało się rychło Truchsessowi zawrzed zawieszenie 

broni z Baltringeoczykami, Allgauczykami i chłopami znad jeziora, rozpocząd 

układy i wyznaczyd termin załatwienia sprawy na piątą niedzielę wielkiego postu 

(2 kwietnia). W tym czasie mógł on wystąpid przeciw księciu Ulrykowi, zająd 

Stuttgart i zmusid go już 17 marca do opuszczenia Wirtembergii. Potem zwrócił 

się przeciwko chłopom; ale we własnym jego wojsku landsknechci zbuntowali 

się i odmówili wyruszenia przeciw nim. Truchsessowi udało się uśmierzyd 

buntowników, po czym pomaszerował do Ulm, dokąd ściągały nowe posiłki. 

Koło Kirchheimu pod Teck pozostawił obóz obserwacyjny. 

Związek szwabski, który miał wreszcie wolne ręce i zebrał pierwsze swoje 

kontyngenty, zrzucił teraz maskę i oznajmił, że „zdecydowany jest odeprzed 

bronią i pomocą boską to, co chłopi samowolnie poczynają". 

Chłopi tymczasem przestrzegali ściśle zawieszenia broni. Ustalili swe żądania na 

rokowania kwietniowe, słynne dwanaście artykułów. Domagali się wybieralności 

i odwołalności duchownych przez gminy, zniesienia małej dziesięciny, a 

obracania wielkiej, po potrąceniu pensji proboszczów, na cele publiczne. Żądali 

zniesienia poddaostwa, zniesienia prawa rybołówstwa i polowania, opłat w 

wypadku śmierci, ograniczenia nadmiernych powinności paoszczyźnianych, 

podatków i danin, przywrócenia gminom i poszczególnym jednostkom 
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zabranych im przemocą lasów, pastwisk i przywilejów, wreszcie usunięcia 

samowoli z sądów i administracji. Jak widzimy, partia umiarkowana, ugodowa, 

miała jeszcze przeważający wpływ wśród gromad chłopskich. Partia rewolucyjna 

ogłosiła już przedtem swój „List z artykułami" programowymi. Ten list otwarty 

do wszystkich chłopów wzywa ich, by przystąpili do „chrześcijaoskiego 

zjednoczenia i bractwa" w celu usunięcia wszystkich ciężarów czy to drogą 

pokojową, „co nie zdaje się byd możliwe", czy też siłą, i grozi wszystkim opornym 

„klątwą świecką", tj. postawieniem poza nawiasem społeczeostwa i 

wykluczeniem od wszelkich stosunków z członkami związku. Na wszystkie zamki, 

klasztory i fundacje kościelne ma również byd rzucona klątwa świecka, chyba że 

zarówno szlachta jak księża i mnisi opuszczą je dobrowolnie, przeniosą się do 

zwykłych domów jak inni ludzie i przyłączą do zjednoczenia chrześcijaoskiego. W 

tym radykalnym manifeście, który najwidoczniej ułożony został przed 

powstaniem wiosennym roku 1525, idzie więc przede wszystkim o rewolucję, o 

zupełne pokonanie panujących jeszcze klas, a „klątwa świecka" wskazuje tylko 

ciemięzców i zdrajców, których należy zgładzid, zamki, które należy spalid, 

klasztory i fundacje, które należy skonfiskowad i których skarby mają byd 

spieniężone. 

Zanim jednak chłopi zdążyli przedstawid swoje dwanaście artykułów sądowi 

rozjemczemu, doszła ich wieśd o złamaniu umowy przez związek szwabski i o 

zbliżaniu się wojska. Natychmiast podjęli odpowiednie kroki. W Geisbeuren 

odbyło się walne zgromadzenie Allgauczyków, Baltringeoczyków i chłopów znad 

jeziora. Wszystkie cztery gromady zmieszano i utworzono z nich cztery nowe 

kolumny; uchwalono konfiskatę dóbr duchownych, sprzedaż ich klejnotów na 

rzecz kasy wojennej i spalenie zamków. W ten sposób obok oficjalnych 

dwunastu artykułów regułą postępowania wojennego stał się „List z 

artykułami", a piąta niedziela wielkiego postu, na którą wyznaczone było 

zawarcie pokoju, stała się początkiem powszechnego powstania. 

Rosnące wszędzie wzburzenie, ciągłe lokalne konflikty chłopów ze szlachtą, 

wieśd o stale od sześciu miesięcy wzmagającej się rewolcie w Szwarcwaldzie i jej 

rozszerzaniu się aż do Dunaju i Lechu — wszystko to, oczywiście, tłumaczy w 

sposób dostateczny szybkie następowanie po sobie powstao chłopskich w dwu 

trzecich Niemiec. Że natomiast na czele ruchu stali ludzie, którzy go 
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zorganizowali przez anabaptystycznych i innych emisariuszów, tego dowodzi 

fakt jedno-czesności wszystkich poszczególnych powstao. W drugiej połowie 

marca wybuchły już zamieszki chłopów w Wirtembergii, nad dolnym Neckarem, 

w Odenwaldzie, w dolnej i środkowej Frankonii; ale już przedtem podawano 

wszędzie dzieo drugiego kwietnia, piątą niedzielę wielkiego postu, jako dzieo 

powszechnego wybuchu; decydujące uderzenie i powstanie masowe przypadło 

wszędzie na pierwszy tydzieo kwietnia. Tak samo Allgauczycy, Hegauczycy i 

chłopi znad jeziora kazali w dniu 1 kwietnia bid w dzwony na alarm oraz zwołali 

wszędzie zgromadzenia masowe, wzywając do obozu wszystkich zdatnych do 

noszenia broni mężczyzn i rozpoczynając jednocześnie z Baltringeoczykami kroki 

nieprzyjacielskie przeciwko zamkom i klasztorom. We Frankonii, gdzie ruch 

grupował się wokoło sześciu ośrodków, powstanie wybuchło wszędzie w 

pierwszych dniach kwietnia. Pod Nordlingen utworzyły się w tym czasie dwa 

obozy chłopskie, z których pomocą partia rewolucyjna w mieście, z Antonim 

Fornerem na czele, wzięła górę i uzyskała to, że mianowano Fornera 

burmistrzem oraz że miasto przyłączyło się do chłopów. W okręgu Anspach 

chłopi powstali wszędzie pomiędzy 1 a 7 kwietnia, stąd zaś powstanie 

rozszerzyło się aż po Bawarię. W okręgu Rothenburg chłopi stali już od 22 marca 

pod bronią; w mieście Rothenburgu drobnomieszczanie i plebejusze pod wodzą 

Stefana von Menzingen obalili w dniu 27 kwietnia władzę patrycjuszów; ale 

ponieważ świadczenia chłopskie były tutaj głównym źródłem dochodów 

miejskich, więc i nowy rząd zajmował wobec chłopów bardzo chwiejne i 

dwuznaczne stanowisko. Na obszarze podległym kapitule wurzburskiej 

wybuchła w początku kwietnia ogólna rewolta chłopów i małych miast, a w 

biskupstwie bamberskim powszechne powstanie zmusiło w ciągu pięciu dni 

biskupa do ustępstw. Wreszcie na północy, nad granicą turyngską, powstał silny 

bildhauseoski obóz chłopski. 

W Odenwaldzie, gdzie na czele partii rewolucyjnej stali Wendel Hipler, szlachcic 

i były kanclerz hrabiego von Hohenlohe, oraz Jerzy Metzler, szynkarz z 

Ballenbergu pod Krautheim, burza wybuchła już 26 marca. Chłopi ciągnęli ze 

wszystkich stron do rzeki Tauber. Do nich przyłączyło się też 2000 ludzi z obozu 

pod Rothenburgiem. Jerzy Metzler objął dowództwo i w dniu 4 kwietnia, po 

przybyciu wszystkich posiłków, pomaszerował na klasztor Schonthal nad rzeką 
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Jaxt, gdzie przyłączyli się doo chłopi z doliny Neckaru. Ci ostatni, pod wodzą 

Kuby Rohrbacha, karczmarza z Bóckingen, koło Heilbronn, ogłosili w piątą 

niedzielę wielkiego postu powstanie we Flein, Sontheim itd., gdy jednocześnie 

Wendel Hipler z oddziałem sprzysiężonych napadł niespodziewanie na Ohringen 

i wciągnął do powstania okolicznych chłopów. W Schonthalu obie kolumny 

chłopskie połączone w jedną Jasną Gromadę przyjęły dwanaście artykułów i 

organizowały napady na zamki i klasztory. Jasna Gromada składała się z 8000 

ludzi, miała armaty i 3000 rusznic. Florian Geyer, rycerz frankooski, też się 

przyłączył do niej i utworzył Czarną Drużynę, oddział wyborowy, rekrutujący się 

głównie z rothenburskiego i ohringeoskiego pospolitego ruszenia. 

Namiestnik wirtemberski w Neckarsulm, hrabia Ludwik von Helfenstein, 

pierwszy rozpoczął kroki wojenne. Wszystkich chłopów, którzy wpadli mu w 

ręce, kazał bez ceregieli pozabijad. Jasna Gromada wyruszyła przeciwko niemu. 

Te rzezie, jak również otrzymana właśnie wiadomośd o porażce Gromady 

Leipheimskiej, o straceniu Jakuba Wehe i okrucieostwach Truchsessa, rozjątrzyły 

chłopów. Helfenstein, który schronił się do Weinsberga, został tam 

zaatakowany. Florian Geyer zdobył szturmem zamek, a po dłuższej walce i 

miasto, hrabiego zaś Ludwika wraz z licznymi rycerzami wzięto do niewoli. 

Nazajutrz, 17 kwietnia, Kuba Rohrbach wraz z najbardziej zdecydowanymi 

ludźmi z oddziału odbył sąd nad więźniami i kazał czternastu spomiędzy nich, z 

Helfensteinem na czele, przepędzid przez włócznie — najsromotniejsza śmierd, 

na jaką można ich było skazad. Wzięcie Weinsberga i terrorystyczna zemsta Kuby 

na Helfensteinie nie omieszkały wywrzed wpływu na szlachtę. Hrabiowie von 

Lowenstein przystąpili do związku chłopskiego, hrabiowie von Hohenlohe, 

którzy już przedtem przystąpili, ale dotąd nie okazali żadnej pomocy, przysłali 

niezwłocznie żądane działa i proch. 

Przywódcy zaczęli się naradzad, czy nie należałoby obrad wodzem Gotza von 

Berlichingen; „albowiem mógłby on przyciągnąd do nich szlachtę". Wniosek 

znalazł poparcie; ale Florian Geyer, który w takim usposobieniu chłopów i 

przywódców widział początki reakcji, odłączył się wtedy ze swą Czarną Drużyną 

od gromady i na własną rękę rozpoczął marsz najpierw przez okolice Neckaru, 

potem Wurzburga, burząc wszędzie zamki i gniazda klechów. 
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Reszta gromady wyruszyła naprzód na Heilbronn. W tym potężnym wolnym 

mieście istniała, jak prawie wszędzie, mieszczaoska i rewolucyjna opozycja 

przeciw patrycjatowi. Ta ostatnia, w tajnym porozumieniu z chłopami, już 17 

kwietnia podczas zamieszek otworzyła bramy Jerzemu Metzlerowi i Kubie 

Rohrbachowi. Przywódcy chłopscy wraz ze swymi ludźmi zawładnęli miastem, 

które przyjęte zostało do bractwa, dostarczyło 1200 guldenów i wystawiło 

niewielki oddział ochotników. Jedynie na duchowieostwo i na posiadłości 

rycerzy zakonu niemieckiego nałożono kontrybucję. Dwudziestego drugiego 

chłopi opuścili znowu miasto pozostawiając w nim małą załogę. Heilbronn stad 

się miał punktem centralnym dla gromad, które rzeczywiście posyłały tam 

delegatów, aby radzid o wspólnej akcji i wspólnych żądaniach chłopstwa. Ale 

opozycja mieszczaoska i zjednoczony z nią od czasu wkroczenia chłopów 

patrycjat wzięły znowu górę w mieście, nie dopuszczały do podjęcia 

jakichkolwiek energicznych kroków i czekały tylko na zbliżenie się wojsk 

książęcych, by ostatecznie zdradzie chłopów. 

Chłopi pociągnęli na Odenwald. Dnia 24 kwietnia Gotz von Berlichingen, który 

przed kilkoma dniami ofiarowywał swe usługi naprzód elektorowi Palatynatu, 

potem chłopom, potem znów elektorowi, musiał wstąpid do bractwa 

ewangelickiego i przyjąd główne dowództwo nad Jasną Światłą Gromadą (w 

przeciwieostwie do Czarnej Drużyny Floriana Geyera). Był on wszakże 

jednocześnie jeocem chłopów, którzy go pilnowali z nieufnością, krępując go 

radą przyboczną złożoną z dowódców, bez których nie mógł nic przedsięwziąd. 

Gotz i Metzler podążyli teraz z rzeszą chłopów przez Buchen do Amorbach, gdzie 

pozostawali od 30 kwietnia do 5 maja i wzniecili powstanie w całym okręgu 

mogunckim. Szlachtę zmuszono wszędzie do przyłączenia się i w ten sposób jej 

zamki zostały oszczędzone; tylko klasztory palono i rabowano. Gromada 

zaczynała się w sposób widoczny demoralizowad; najenergiczniejsi ludzie odeszli 

razem z Florianem Geyerem lub Kubą Rohrbachem, bo i ten odłączył się po 

wzięciu Heilbronnu, widocznie dlatego, że on, który sądził hrabiego von 

Helfenstein, nie mógł pozostawad nadal w gromadzie, która szukała układów ze 

szlachtą. To uporczywe dążenie do porozumienia ze szlachtą było już samo przez 

się oznaką demoralizacji. Wkrótce potem Wendel Hipler zaproponował zupełnie 

słuszną reorganizację oddziału: należy przyjmowad landsknechtów, którzy 
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ofiarowują codziennie swe usługi i nie odnawiad — jak dotąd — gromady co 

miesiąc przez zaciąg nowych i rozpuszczanie starych kontyngentów, lecz 

zatrzymywad znajdujących się pod bronią i do pewnego stopnia wydwiczonych 

ludzi. Ale zgromadzenie gmin odrzuciło obydwa wnioski. Chłopom przewróciło 

się już w głowie: patrzyli na całą tę wojnę jak na wyprawę po łupy, wobec czego 

konkurencja landsknechtów nie mogła im się uśmiechad i chcieli mied możnośd 

powrotu do domu, skoro tylko napełnią sobie kieszenie. W Amorbach doszło 

nawet do tego, że rajca heilbrooski, Hans Berlin, otrzymał zgodę przywódców i 

doradców gromady na „Deklarację dwunastu artykułów”, dokument, w którym 

stępiono już ostatecznie ostrza dwunastu artykułów i w usta chłopów włożono 

pokorne, błagalne słowa. Tym razem jednak chłopi uznali, że przebrano miarę; 

odrzucili z wielkim hałasem deklarację i trwali przy pierwotnych artykułach. 

Tymczasem w biskupstwie wurzburskim nastąpił decydujący zwrot. Biskup, który 

w czasie pierwszego powstania chłopskiego, w początkach kwietnia, schronił się 

do warownego Frauenbergu pod Wurzbur-giem i na wszystkie strony zwracał się 

bezskutecznie z pisemnymi prośbami o pomoc, zmuszony został wreszcie do 

chwilowych ustępstw. Dnia 2 maja otwarto sejm krajowy, na którym 

reprezentowani byli również chłopi. Ale zanim jeszcze można było osiągnąd 

jakikolwiek rezultat, przejęto listy świadczące o zdradzieckich knowaniach 

biskupa. Sejm rozwiązał się natychmiast i rozpoczęły się nieprzyjacielskie kroki 

między zbuntowanymi miastami i chłopami a siłami zbrojnymi biskupa. Sam 

biskup umknął 5 maja do Heidelbergu. Już następnego dnia przybył do 

Wurzburga Florian Geyer z Czarną Drużyną, a z nim Gromada Tauberska z 

Frankonii, składająca się z chłopów mergentheimskich, rothenburskich i 

ansbachskich. Dnia 7 maja przybył również Gotz von Berlichingen z Jasną Światłą 

Gromadą i rozpoczęło się oblężenie Frauenbergu. 

W okręgu limpurskim i w okolicach Ellwangen i Hall uformowała się już przy 

koocu marca i na początku kwietnia inna gromada, Gaildorfska, czyli Jasna 

Pospolita Gromada. Wystąpiła ona bardzo gwałtownie, wywołała powstanie w 

całej okolicy, puściła z dymem wiele klasztorów i zamków, między innymi zamek 

Hohenstaufen, zmusiła wszystkich chłopów do przyłączenia się, a wszystkich 

szlachciców, nawet podczaszych limpurskich, do wstąpienia do bractwa 

chrześcijaoskiego. Na początku maja wtargnęła do Wirtembergii, zmuszono ją 
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jednak do odwrotu. Wówczas, tak samo jak w r. 1848, partykularyzm drobnych 

paostewek niemieckich nie dopuszczał do tego, by rewolucjoniści z różnych 

terytoriów paostwowych mogli działad wspólnie. Ruch gaildorfczyków, 

ograniczony do małego terenu, musiał oczywiście załamad się po pokonaniu 

wszelkiego oporu na tym terenie. Gaildorfczycy zawarli układ z miastem Gmünd 

i rozeszli się pozostawiając pod bronią jedynie 500 ludzi. 

W Palatynacie utworzyły się pod koniec kwietnia zbrojne gromady chłopskie po 

obydwu brzegach Renu. Zburzyły one wiele zamków i klasztorów oraz wzięły 1 

maja Neustadt nad rzeką Hardt, podczas gdy jeszcze w przeddzieo 

bruchraioczycy — po przeprawieniu się — zmusili Speyer do układu. Marszałek z 

Zabern nie mógł nic przeciw nim wskórad ze swoim nielicznym wojskiem 

elektorskim i 10 maja elektor musiał zawrzed ze zbuntowanymi chłopami układ, 

w którym zaręczył za zadośduczynienie ich skargom na sejmie krajowym. 

W Wirtembergii powstanie wybuchło w poszczególnych okolicach bardzo 

wcześnie. Na wyżynie górskiej w Urach chłopi już w lutym zawarli związek 

przeciw klechom i panom, a w koocu marca powstali chłopi blaubeurscy, 

urachscy, miinsingeoscy, balingeoscy i rosenfeldzcy. Gaildorfczycy wtargnęli na 

terytorium Wirtembergii pod Goppingen, Kuba Rohrbach pod Brackenheim, a 

szczątki rozbitej Gromady Leipheimskiej pod Pfullingen i wszędzie wzniecili 

powstanie ludu wiejskiego. W innych okolicach wybuchły również poważne 

rozruchy. Już 6 kwietnia Pfullingen musiało kapitulowad przed chłopami. Rząd 

arcyksięcia austriackiego był w największym kłopocie. Nie miał zupełnie 

pieniędzy i bardzo mało wojska. Miasta i zamki były w najgorszym stanie i nie 

miały ani załogi, ani amunicji. Nawet Asperg był prawie bezbronny. 

Próba rządu ściągnięcia pospolitego ruszenia miast przeciw chłopom 

zdecydowała o jego natychmiastowej porażce. W dniu 16 kwietnia pospolite 

ruszenie miasta Bottwar odmówiło wymarszu i zamiast do Stuttgartu podążyło 

do Wunnenstein pod Bottwarem, gdzie stało się jądrem szybko rosnącego 

obozu mieszczan i chłopów. Tegoż dnia wybuchło powstanie w Zabergau; 

klasztor Maulbronn splądrowano, wiele klasztorów i zamków całkowicie 

spustoszono. Z sąsiedniego Bruchrain powstaocy otrzymali posiłki. 
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Na czele gromady na Wunnensteinie stanął Matem Feuerbacher, rajca z 

Bottwaru, jeden z przywódców opozycji mieszczaoskiej, na tyle jednak 

skompromitowany, że musiał pójśd razem z chłopami. Był jednak zawsze bardzo 

umiarkowany, nie pozwalał na wprowadzenie w życie „Listu z artykułami" w 

odniesieniu do zamków i starał się pośredniczyd wszędzie między chłopami a 

umiarkowanym mieszczaostwem. Przeszkodził połączeniu się Wirtemberczyków 

z Jasną Światłą Gromadą, a później skłonił również gaildorfczyków do 

opuszczenia Wirtembergii. Na skutek swoich mieszczaoskich tendencji został 19 

kwietnia zwolniony ze stanowiska, ale już nazajutrz znowu mianowano go 

kapitanem. Był on niezbędny i nawet kiedy Kuba Rohrbach z grupą 200 

zdecydowanych ludzi przybył dwudziestego drugiego do Wirtemberczyków, nie 

miał innego wyboru, jak pozostawid tamtego na swoim stanowisku i ograniczyd 

się do ścisłego czuwania nad jego czynnościami. 

Osiemnastego kwietnia rząd usiłował ułożyd się z chłopami w Wunnensteinie. 

Chłopi obstawali przy tym, aby rząd przyjął ich dwanaście artykułów, czego 

naturalnie pełnomocnicy rządu zrobid nie mogli. Wtedy gromada rozpoczęła 

kampanię. Dwudziestego dotarto do Laufen, gdzie po raz ostatni odprawiono z 

kwitkiem przedstawicieli rządu. Dwudziestego drugiego gromada w liczbie 6000 

ludzi stała już w Bietigheim zagrażając Stuttgartowi. Rada tego miasta po 

większej części zbiegła, a na czele zarządu stanął komitet mieszczaoski. Wśród 

mieszczaostwa istniało to samo co wszędzie rozbicie partyjne na patrycjat, 

opozycję mieszczaoską i rewolucyjnych plebejuszy. Ci ostatni otworzyli 25 

kwietnia bramy miasta chłopom i Stuttgart został natychmiast zajęty. Tutaj 

zorganizowano ostatecznie Jasną Chrześcijaoską Gromadę, jak odtąd zaczęli 

nazywad się powstaocy wirtemberscy, i ujęto w stałe przepisy sprawę żołdu, 

podział zdobyczy, prowiantu itd. Niewielki oddział stuttgarczyków, pod wodzą 

Theusa Gerbera, przyłączył się do gromady. 

Dwudziestego dziewiątego kwietnia Feuerbacher ruszył z całym hufcem 

naprzeciw gaildorfczykom, którzy wtargnęli pod Schorndorfem do Wirtembergii, 

przyjął całą okolicę do związku i skłonił przez to gaildorfczyków do odwrotu. W 

ten sposób nie dopuścił on do groźnego wzmocnienia elementów rewolucyjnych 

we własnym obozie, na których czele stał Rohrbach, a które nastąpiłoby w razie 

ich zmieszania się ze znanymi ze swej bezwzględności gaildorfczykami. Na wieśd 
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o zbliżaniu się Truchsessa wyruszył on z Schorndorfu na jego spotkanie i 1 maja 

rozłożył się obozem obok Kirchheimu pod Teckiem. 

Powyżej przedstawiliśmy narodziny i rozwój powstania w tej części Niemiec, 

którą winniśmy uważad za teren działania pierwszej grupy oddziałów chłopskich. 

Zanim przejdziemy do grup pozostałych (Turyngia i Hesja, Alzacja, Austria i Alpy), 

musimy omówid wyprawę Truchsessa, w której ten, początkowo sam, później 

wsparty przez różnych książąt i miasta, zniszczył tę pierwszą grupę powstaoców. 

Opuściliśmy Truchsessa w okolicach Ulm, dokąd udał się w koocu marca, 

pozostawiwszy w Kirchheimie pod Teckiem korpus obserwacyjny pod wodzą 

Dietricha Spata. Wojsko Truchsessa, po ściągnięciu skoncentrowanych w Ulm 

posiłków związkowych, liczyło niespełna 10.000 ludzi, w tym 7200 żołnierzy 

piechoty, i było jedynym wojskiem, które mogło byd użyte do wojny zaczepnej 

przeciw chłopom. Posiłki napływały do Ulm bardzo wolno, po części z powodu 

utrudnionego werbunku w ogarniętych powstaniem krajach, po części z powodu 

braku pieniędzy w kasach rządowych, po części wreszcie dlatego, że nieliczne 

wojska były wszędzie niezmiernie potrzebne jako załogi twierdz i zamków. 

Widzieliśmy już, jak małą ilością wojska rozporządzali książęta i miasta nie 

należące do związku szwabskiego. Wszystko zatem zależało od sukcesów, jakie 

osiągnie Jerzy Truchsess ze swą armią związkową. 

Truchsess zwrócił się najpierw przeciw Gromadzie Baltringeoshiej, która w tym 

czasie zaczęła pustoszyd zamki i klasztory w okolicach Riedu. Chłopi, którzy 

wobec zbliżania się wojska związkowego wycofali się, zostali przy pomocy 

manewru oskrzydlającego wyparci z bagien, uszli za Dunaj i rzucili się w wąwozy 

i lasy Alp szwabskich. Tutaj gdzie konnica i artyleria — główna siła armii 

związkowej — nie mogły ich dosięgnąd, Truchsess przestał ich ścigad. Ruszył 

natomiast przeciw leipheimczykom, którzy stali w liczbie 5.000 ludzi pod 

Leipheimem, 4000 pod Mindeltalem i 6000 pod Illertissen, wzniecili powstanie 

w całej okolicy, burzyli klasztory i zamki i szykowali się do wyruszenia wszystkimi 

trzema kolumnami przeciwko Ulmowi. I tu, jak się zdaje, do obozu chłopskiego 

zakradła się już pewna demoralizacja, niszcząc sprawnośd militarną gromady; 

albowiem Jakub Wehe starał się od początku wejśd w układy z Truchsessem. Ten 

jednak, mając teraz za sobą wystarczającą siłę wojskową, nie wdawał się w 

żadne pertraktacje, lecz napadł 4 kwietnia pod Leipheimem na główną gromadę 
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i rozbił ją zupełnie. Jakuba Wehe i Ulryka Schöna, jak również dwóch innych 

przywódców chłopskich, schwytano i ścięto. Leipheim poddał się, a po kilku 

jeszcze wypadach w okolicę cały okręg został podbity. 

Nowy bunt landsknechtów, wywołany żądzą rabunku i żądaniem dodatkowego 

żołdu, zatrzymał znów Truchsessa aż do 10 kwietnia. W dniu tym ruszył na 

południowy-zachód przeciwko baltringeoczykom, którzy tymczasem wtargnęli 

do jego posiadłości: Waldburga, Zeilu i Wolfeggu, i oblegali jego zamki. Siły 

chłopów i tu były rozproszone, tak że pobił ich kolejno 11 i 12 kwietnia w 

oddzielnych bitwach, które pociągnęły za sobą zupełne rozpadniecie się 

Gromady Baltringeoskiej. Reszta wycofała się pod dowództwem księdza Floriana 

w kierunku Gromady Jeziora. Truchsess zwrócił się teraz przeciwko niej. 

Gromada Jeziora, która tymczasem nie tylko urządzała wypady, ale zdołała 

wciągnąd do bractwa miasto Buchliorn (Friedrichshafen) i Wollmatingen, odbyła 

trzynastego wielką radę wojenną w klasztorze Salem i postanowiła wyruszyd 

przeciwko Truchsessowi. Natychmiast uderzono wszędzie w dzwony na alarm i 

w obozie bermatingeoskim zebrało się 10.000 ludzi, do których przyłączyli się 

jeszcze pobici baltringeoczycy. Dnia 15 kwietnia stoczyli oni pomyślną potyczkę z 

Truchsessem, który nie chciał tutaj narażad w rozstrzygającej bitwie swej armii i 

wolał wejśd w układy, tym bardziej że doszły go wieści o zbliżaniu się 

Allgauczyków i Hegauczyków. Zawarł on tedy 17 kwietnia z chłopami znad 

jeziora i baltringeoczykami układ w Weingartenie, na pozór dośd dla nich 

korzystny, na który się chłopi bez namysłu zgodzili. Doprowadził dalej do tego, 

że delegaci Dolno- i Górnoallgauczyków również ten układ przyjęli, po czym 

powrócił do Wirtembergii. 

Podstępem tym Truchsess uratował się od niechybnej zagłady. Gdyby mu sie nie 

udało oszukad słabych, ograniczonych i po większej części zdemoralizowanych 

już chłopów i ich przeważnie nieudolnych, tchórzliwych i sprzedajnych 

przywódców, to znalazłby się ze swą małą armią między czterema kolumnami, 

liczącymi co najmniej 25 do 30 tysięcy ludzi i byłby bezwarunkowo zgubiony. Ale 

zaściankowośd jego nieprzyjaciół, nieunikniona wśród mas chłopskich, pozwoliła 

mu uwolnid się od nich właśnie w chwili, kiedy jednym zamachem mogli 

zakooczyd całą wojnę, przynajmniej w Szwabii i Frankonii. Chłopi znad jeziora 

trzymali się tak ściśle owego układu, którym — rzecz jasna — w koocu oszukano 
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ich, że chwycili nawet za broo przeciwko własnym sprzymierzeocom, 

Hegauczykom. Allgauczycy, wplątani przez swych przywódców w zdradę, prędko 

się wprawdzie wycofali, lecz Truchsess tymczasem uniknął już 

niebezpieczeostwa. 

Hegauczycy, chociaż nie włączeni do układu weingarteoskiego, dali wkrótce 

potem nowy dowód bezgranicznej zaściankowości i upartego prowincjonalizmu, 

który zgubił całą wojnę chłopską. Kiedy Truchsess, po daremnych pertraktacjach 

z nimi, pomaszerował do Wirtembergii, ruszyli oni za nim zagrażając wciąż jego 

flance. Nie wpadło im jednak na myśl połączyd się z wirtemberską Jasną 

Chrześcijaoską Gromadą, a to dlatego, że Wirtemberczycy i chłopi z doliny 

Neckaru też im kiedyś odmówili pomocy. Kiedy zatem Truchsess znacznie się od 

ich stron rodzinnych oddalił, zawrócili najspokojniej w świecie i skierowali się ku 

Freiburgowi. 

Zostawiliśmy Wirtemberczyków pod dowództwem Materna Feuerbachera koło 

Kirchheimu pod Teckiem, skąd pozostawiony przez Truchsessa korpus 

obserwacyjny, pod wodzą Dietricha Spata, cofnął się do Urachu. Po nieudanym 

ataku na Urach, Feuerbacher zwrócił się w kierunku Nürtingen i pisał do 

wszystkich sąsiednich gromad powstaoczych prosząc o posiłki do rozstrzygającej 

bitwy. W samej rzeczy nadeszła poważna pomoc, zarówno z dolnej Wirtembergii 

jak i z Gau. Mianowicie chłopi z Gau, którzy skupili się koło resztek 

leipheimczyków, zapędzonych aż do zachodniej Wirtembergii, i wzniecili 

powstanie w całej dolinie górnego Neckaru i Nagoldu aż do Boblingen i 

Leonberg, nadciągnęli dwiema silnymi gromadami i 5 maja połączyli się w 

Nürtingen z Feuerbacherem. Pod Boblingen Truchsess natknął się na 

zjednoczone gromady. Ich liczba, ich artyleria i ich pozycja zmieszały go; 

rozpoczął więc natychmiast, według swej zwykłej metody, układy i zawarł z 

chłopami zawieszenie broni. Nie czekając długo, już 12 maja podczas 

zawieszenia broni napadł on na pewnych swego bezpieczeostwa chłopów i 

zmusił ich do rozstrzygającej bitwy. Chłopi stawili długotrwały i dzielny opór, aż 

w koocu wskutek zdrady mieszczaostwa miasto Boblingen zostało wydane w 

ręce Truchsessa. W rezultacie lewe skrzydło chłopów pozbawione punktu 

oparcia zostało złamane i okrążone. To rozstrzygnęło o wyniku bitwy. Wśród 

niezdyscyplinowanych chłopów wszczął się zamęt; rzucili się oni do dzikiej 
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ucieczki. Ci, których nie pozabijali lub nie schwytali rycerze związkowi, rzucali 

broo i rozbiegali się do domów. Jasna Chrześcijaoska Gromada, a z nią całe 

powstanie wirtemberskie, uległy zupełnemu rozbiciu. Theus Gerber uszedł do 

Esslingen. Feuerbacher zbiegł do Szwajcarii, Kubę Rohrbacha pojmano i w 

kajdanach zawleczono do Neckargartach, gdzie Truchsess kazał go przykud do 

pala, obłożyd drzewem i upiec żywcem na wolnym ogniu, podczas gdy on sam, 

ucztując ze swymi rycerzami, napawał się tym rycerskim widokiem. 

Wypadem z Neckargartach na Kraichgau Truchsess wsparł operacje elektora 

Palatynatu. Elektor, który tymczasem zebrał wojska, na wieśd o powodzeniach 

Truchsessa natychmiast zerwał układ z chłopami, napadł 23 maja na Bruchrain, 

zdobył i spalił po gwałtownym oporze Malsch, splądrował wiele wsi i zajął 

Bruchsal. Jednocześnie Truchsess natarł na Eppingen i wziął do niewoli 

przywódcę tamtejszego ruchu, Antoniego Eisenhuta, którego elektor kazał 

natychmiast stracid wraz z tuzinem innych przywódców chłopskich. Bruchrain i 

Kraichgau zostały w ten sposób uśmierzone i musiały zapłacid około 40000 

guldenów kontrybucji. Obydwa wojska: wojsko Truchsessa, zredukowane przez 

dotychczasowe bitwy do 6000 ludzi, i wojsko elektora (6.500 ludzi) połączyły się 

i pociągnęły przeciw Odenwaldczykom. 

Wieśd o böblingeoskiej porażce szerzyła wszędzie postrach wśród powstaoców. 

Wolne miasta cesarskie, które wpadły przedtem pod ciężką rękę chłopską, teraz 

odetchnęły raźniej. Heilbronn był pierwszym miastem, które poczyniło kroki do 

pojednania ze związkiem szwabskim. W Heilbronnie zasiadała kancelaria 

chłopska i delegaci różnych oddziałów, by radzid nad wnioskami, które miały byd 

przedstawione cesarzowi i paostwu w imieniu wszystkich biorących udział w 

powstaniu chłopów. Narady te, które miały dad wyniki ogólne, ważne dla całych 

Niemiec, jeszcze raz wykazały, że żaden stan, nawet stan chłopski, nie był na tyle 

rozwinięty, by całośd stosunków niemieckich przekształcid ze swego punktu 

widzenia. Okazało się, że musiano w tym celu pozyskad szlachtę, a przede 

wszystkim mieszczaostwo. W tych warunkach prowadzenie obrad przeszło w 

ręce Wendla Hiplera. Spośród wszystkich przywódców ruchu Wendel Hipler 

najsłuszniej oceniał istniejące warunki. Nie był on daleko sięgającym 

rewolucjonistą jak Münzer, ani przedstawicielem chłopów jak Metzler lub 

Rohrbach. Jego wielostronne doświadczenie, jego praktyczna znajomośd 



84 
 

wzajemnego stosunku różnych stanów nie pozwalały mu występowad w imieniu 

jednego tylko z uczestniczących w ruchu stanów przeciw wszystkim innym. 

Podobnie jak Münzer, jako przedstawiciel zaczątków proletariatu — klasy 

stojącej całkiem poza dotychczasową oficjalną hierarchią społeczną — doszedł 

do przeczucia komunizmu, tak Wendel Hipler, przedstawiciel, że tak powiemy, 

przeciętnej wszystkich postępowych elementów narodu, doszedł do przeczucia 

nowożytnego społeczeostwa burżuazyjnego. Zasady, których bronił, żądania, 

które stawiał, nie były co prawda bezpośrednio możliwe do urzeczywistnienia, 

były jednak koniecznym, nieco wyidealizowanym rezultatem odbywającego się 

rozkładu społeczeostwa feudalnego. Toteż chłopi zmuszeni byli zgodzid się na 

nie z chwilą, gdy wzięli się do układania projektów ustaw dla całego paostwa. W 

ten sposób żądana przez chłopów centralizacja przyjęła w Heilbronnie bardziej 

pozytywną postad, ale taką, która o całe niebo różniła się od wyobrażenia 

chłopów o centralizacji. Tak np. wyraziła się ona konkretnie w ustanowieniu 

jedności monetarnej, jedności miar i wag, zniesienia ceł wewnętrznych itp., 

słowem w żądaniach, które o wiele bardziej odpowiadały interesom mieszczan 

niż chłopów. Szlachcie porobiono ustępstwa, które były bardzo zbliżone do 

nowoczesnych wykupów i które prowadziły do ostatecznego przekształcenia 

feudalnej własności ziemskiej w burżuazyjną. Słowem, gdy tylko żądania 

chłopów ujęte zostały w formę „reformy paostwowej", musiały się one 

podporządkowad nie chwilowym żądaniom, lecz ostatecznym interesom 

mieszczaostwa. 

Podczas gdy w Heilbronnie obradowano jeszcze nad tą reformą, autor 

„Deklaracji dwunastu artykułów", Hans Berlin, udawał się już na spotkanie z 

Truchsessem, aby w imieniu patrycjatu i mieszczaostwa układad się z nim co do 

wydania miasta. W samym mieście prądy reakcyjne poparły tę zdradę i Wendel 

Hipler zmuszony był wraz z chłopami uciekad. Udał się do Weinsbergu, gdzie 

usiłował zebrad resztki Wirtemberczyków i nieliczne zdolne do boju szeregi 

gaildorfczyków. Ale zbliżanie się elektora Palatynatu oraz Truchsessa i stąd go 

wypędziło: musiał tedy podążyd do Wurzburga, by skłonid Jasną Światłą 

Gromadę do czynu. Wojska związkowe i elektorskie podbiły tymczasem całą 

okolicę Neckaru, zmusiły chłopów do ponownej przysięgi na wiernośd, spaliły 

wiele wsi i zakłuły lub powiesiły wszystkich zbiegłych chłopów, którzy wpadli im 
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w ręce. Weinsberg, z zemsty za stracenie Helfensteina, został doszczętnie 

spalony. 

Gromady, które połączyły się pod Wurzburgiem, obiegły tymczasem Frauenberg 

i 15 maja, zanim jeszcze zrobiono wyłom, przypuściły do twierdzy odważny, ale 

bezskuteczny szturm. 400 najlepszych ludzi, głównie z oddziału Floriana Geyera, 

zabitych lub rannych, legło w rowach fortecznych. W dwa dni później, 17 maja, 

przybył Wendel Hipler i zwołał radę wojenną. Zaproponował on, by pod 

Frauenbergiem zostawid tylko 4000 ludzi, a z głównymi siłami, liczącymi 20.000 

ludzi, rozbid w oczach Truchsessa obóz pod Krautheimem, nad rzeką Jaxt, dokąd 

mogłyby ściągnąd wszystkie posiłki. Plan był znakomity: tylko skoncentrowanie 

mas ludzkich i przewaga liczebna mogły dad szanse pobicia wojska książęcego, 

liczącego teraz 13.000 ludzi. Ale demoralizacja i zniechęcenie wśród chłopów 

były już zbyt silne, by możliwa była jakaś energiczniejsza akcja. Gotz von 

Berlichingen, który potem wystąpił otwarcie jako zdrajca, prawdopodobnie 

przyczynił się też do tego, by zatrzymad gromadę w miejscu, skutkiem czego 

plan Hiplera nigdy nie został wykonany. Zamiast tego — gromady, jak zawsze, 

rozproszyły się. Jasna Światła Gromada wyruszyła dopiero 23 maja, uzyskawszy 

obietnicę Frankooczyków, że podążą za nią jak najśpieszniej. Dnia 26 maja 

obozujące w Wurzburgu oddziałki z margrabstwa Anspach pospieszyły do domu 

na wieśd o rozpoczęciu przez margrabiego kroków nieprzyjacielskich przeciw 

chłopom. Reszta wojska oblegającego, wraz z Czarną Drużyną Floriana Geyera, 

zajęła pozycję pod Heidingsfeldem, niedaleko Wurzburga. 

Jasna Światła Gromada przybyła 24 maja do Krautheimu w stanie niezbyt 

bojowym. Tutaj wielu chłopów dowiedziało się, że ich wsie tymczasem złożyły 

już hołd Truchsessowi, i skorzystało z tego pretekstu, aby wrócid do domu. 

Oddział ruszył dalej, do Neckarsulmu, i dnia 28 rozpoczął układy z Truchsessem. 

Jednocześnie wysłano gooców do Frankooczyków, Alzatczyków i Hegauczyków z 

Szwarcwaldu z wezwaniem do śpieszenia z pomocą. Z Neckarsulmu Gotz von 

Berlichingen pomaszerował z powrotem do Ohringen. Oddział topniał z dnia na 

dzieo; sam Gotz von Berlichingen znikł również podczas marszu. Wrócił on do 

domu ułożywszy się już uprzednio za pośrednictwem Dietricha Spata, swego 

starego towarzysza broni, z Truchsessem co do swojego przejścia na jego stronę. 

Pod Ohringen, na skutek fałszywych wieści o zbliżaniu się nieprzyjaciela, 
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bezradną i zniechęconą masę ogarnęła nagle panika. Gromada rozbiegła się w 

zupełnym nieładzie i tylko z wielkim trudem udało się Metzlerowi i Wendelowi 

Hiplerowi zatrzymad w szeregach około 2000 ludzi, których znowu poprowadzili 

na Krautheim. Tymczasem nadeszło frankooskie pospolite ruszenie w sile 5000 

ludzi; ale ponieważ Gotz, widocznie w zdradzieckim zamiarze, nakazał pochód w 

bok, przez Lowenstein do Ohringen, przeto oddział ten rozminął się z Jasną 

Gromadą i podążył do Neckarsulmu. Miasteczko to, obsadzone przez kilka 

chorągwi Jasnej Gromady, oblegane było przez Truchsessa. Frankonczycy 

przybyli w nocy i ujrzeli ognie obozu związkowego, ale przywódcy ich nie mieli 

odwagi zdecydowad się na napad i cofnęli się do Krautheimu, gdzie odnaleźli 

wreszcie resztę Jasnej Gromady. Wobec braku odsieczy Neckarsulm poddał się 

dwudziestego dziewiątego wojskom związkowym. Truchsess kazał natychmiast 

stracid trzynastu chłopów, po czym wyruszył przeciwko Jasnej Gromadzie 

pustosząc wszystko po drodze ogniem i mieczem. W całej dolinie Neckaru, 

Kochery i Jaxtu kupy gruzów i wiszące na drzewach trupy chłopskie znaczyły jego 

drogę. 

Pod Krautheimem wojsko związkowe natrafiło na chłopów, którzy wobec 

flankowego marszu Truchsessa musieli cofnąd się ku Kónigsho-ien nad rzeką 

Tauber. Tutaj zajęli pozycję w sile 8000 ludzi i 32 armat. Truchsess zbliżył się ku 

nim kryjąc się za pagórkami i lasami, wysunął naprzód kolumny mające na celu 

oskrzydlenie chłopów, wreszcie 2 czerwca napadł na nich z taką przewagą 

liczebną i energią, że mimo najzaciętszego, aż do nocy trwającego oporu 

znacznej części kolumn, zostali zupełnie pobici i rozproszeni. Jak zawsze tak i tu 

do zniszczenia wojska powstaoczego przyczyniła się głównie konnica związkowa, 

„śmierd chłopów", która rzuciła się na szeregi chłopskie przerzedzone ogniem 

dział i rusznic oraz atakami na włócznie, rozproszyła ich i po jednemu wyrzynała. 

Jakiego rodzaju wojnę uprawiał Truchsess ze swoją konnicą, świadczy los 300 

mieszczan konigshofskich walczących . w szeregach chłopskich. W czasie bitwy 

wycięto ich wszystkich z wyjątkiem piętnastu, a i z tych stracono później jeszcze 

czterech. 

Po rozprawieniu się w ten sposób z Odenwaldczykami, powstaocami z doliny 

Neckaru i z dolnej Frankonii, Truchsess uśmierzył całą okolicę za pomocą 

podjazdów, palenia całych wsi i niezliczonych egzekucji, po czym ruszył 
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przeciwko Wurzburgowi. Po drodze dowiedział się, że druga gromada 

frankooska, pod dowództwem Floriana Geyera i Grzegorza von Burg-

Bernsheima, stoi pod Sulzdorfem; zwrócił się więc niezwłocznie przeciwko niej. 

Florian Geyer, który od czasu swego chybionego szturmu na Frauenberg 

zajmował się głównie pertraktacjami z książętami i miastami, zwłaszcza z 

Rothenburgiem i margrabią anspaskim, Kazimierzem, co do ich przystąpienia do 

bractwa chłopskiego, został na wieśd o porażce konigshofeoskiej nagle 

odwołany. Do jego gromady przyłączyła się Gromada Anspaska pod 

dowództwem Grzegorza von Burg-Bernsheima. Gromada ta utworzyła się 

dopiero niedawno. Margrabia Kazimierz potrafił w sposób iście 

hohenzollernowski utrzymywad powstanie chłopskie na swych ziemiach w 

ciągłym szachu, po części obietnicami, po części groźbą użycia siły wojskowej. 

Zachowywał zupełną neutralnośd wobec wszystkich obcych gromad, dopóki nie 

przyciągały do siebie poddanych anspaskich. Starał się kierowad nienawiśd 

chłopów głównie przeciw majątkom kościelnym, na których ostatecznej 

konfiskacie zamierzał się wzbogacid. Przy tym zbroił się bezustannie i czekał 

wypadków. Zaledwie nadeszła wieśd o bitwie pod Böblingen, rozpoczął 

natychmiast kroki nieprzyjacielskie przeciw swym zbuntowanym chłopom, złupił 

i spalił ich wsie, a wielu z nich kazał powiesid lub wyrżnąd. Lecz chłopi szybko się 

skupili i pod wodzą Grzegorza von Bernsheim pobili go dnia 29 maja pod 

Windsheim. Jeszcze podczas pościgu za nim doszło ich wezwanie zagrożonych 

Odenwaldczyków, natychmiast więc skierowali się do Heidingsfeldu, a stąd, 

wraz z Florianem Geyerem, znowu do Wurzburga (2 czerwca). Tutaj, wciąż nie 

mając wieści od Odenwaldczyków, pozostawili 5000 chłopów i ruszyli w sile 

4000 ludzi — reszta rozbiegła się — za pozostałymi. Nie zdając sobie sprawy z 

niebezpieczeostwa, wskutek fałszywych wiadomości o wyniku bitwy pod 

Königshofen, zostali pod Sulzdorfem napadnięci przez Truchsessa i pobici na 

głowę. Jak zwykle, konnica i pachołkowie Truchsessa sprawili niebywale krwawą 

łaźnię. Florian Geyer zdołał skupid koło siebie resztę swej Czarnej Drużyny w 

liczbie 600 ludzi i przebił się do wsi Ingolstadt. 200 ludzi obsadziło kościół i 

cmentarz, 400 — zamek. Palatyoczycy ścigali go. Kolumna złożona z 1200 ludzi 

zdobyła wieś i spaliła kościół; kto nie zginął w płomieniach, poległ od miecza. 

Następnie Palatyoczycy przebili ogniem działowym wyłom w zmurszałych 
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murach zamku i przypuścili szturm. Dwukrotnie odparci przez chłopów, ukrytych 

za murem wewnętrznym, zburzyli działami również i ten mur, po czym 

przypuścili trzeci szturm, który już się powiódł. Połowa ludzi Geyera legła; z 

ostatnimi 200 zdołał szczęśliwie ujśd. Ale kryjówkę jego wykryto już nazajutrz, w 

drugi dzieo Zielonych Świąt. Palatyoczycy okrążyli las, w którym się ukrywał, i 

wybili do nogi cały oddział. W ciągu tych dwu dni wzięto tylko 17 jeoców. Florian 

Geyer przedarł się znowu z niewielu najdzielniejszymi i udał się teraz do 

gaildorfczyków, którzy się znów zebrali w liczbie 7.000. Ale przybywszy na 

miejsce znalazł ich, wskutek przygnębiających wieści ze wszystkich stron, po 

większej części w rozsypce. Jeszcze raz zrobił próbę skupienia rozproszonych w 

lasach chłopów, ale 9 czerwca został koło Hall niespodzianie zaskoczony przez 

wojska i poległ na polu walki. 

Truchsess, który natychmiast po zwycięstwie pod Königshofen doniósł był o tym 

oblężonym we Frauenbergu, podążył teraz ku Würzburgowi. Rada miejska 

porozumiała się z nim w tajemnicy, tak że wojsko związkowe otoczywszy 7 

czerwca w nocy miasto, w którym znajdowało się 5.000 chłopów, mogło 

następnego ranka bez wydobycia miecza wejśd w otworzone przez radę wrota. 

Na skutek tej zdrady patrycjatu würzburskiego został rozbrojony ostatni oddział 

powstaoców frankooskich, a wszyscy przywódcy schwytani. Truchsess kazał 81 

powstaoców niezwłocznie ściąd. Do Würzburga przybyli teraz kolejno różni 

książęta frankooscy, sam biskup würzburski, biskup bamberski i margrabia 

brandenbursko-anspaski. Wielmożni panowie podzielili między sobą role. 

Truchsess wyruszył z biskupem bamberskim, który natychmiast zerwał zawarty 

ze swymi chłopami układ i wydał swój kraj na pastwę wściekłym, mord i pożogę 

niosącym hordom wojsk związkowych. Margrabia Kazimierz pustoszył własny 

swój kraj. Teiningen spalono, niezliczone wsie złupiono lub oddano na pastwę 

płomieni. W każdym mieście margrabia odbywał krwawe sądy. W Neustadt, nad 

rzeką Aisch, kazał ściąd 18, w Bürgel — 43 buntowników. Stąd udał się do 

Rothenburga, gdzie patrycjat dokonał już przedtem kontrrewolucji i uwięził 

Stefana von Menzingen59. Drobnomieszczanie i plebejusze rothenburscy musieli 

teraz ciężko pokutowad za to, że tak dwuznacznie zachowali się względem 

chłopów, że im aż do ostatniej chwili odmawiali pomocy, że w swej 

                                                             
59

 Członek rady miejskiej Rothenburga, z pochodzenia szlachcic ze starego rodu rycerskiego. W r. 1519 popierał księcia Ulryka. — 
Red. 



89 
 

zaściankowej chciwości obstawali przy dążeniu do zniszczenia rzemiosł wiejskich 

na korzyśd cechów miejskich i nader niechętnie zrzekali się dochodów, które 

miasto czerpało z feudalnych powinności chłopskich. Margrabia kazał ściąd 16 

spośród nich, między nimi naturalnie Menzingena. Biskup würzburski ciągnął w 

podobny sposób przez swoje posiadłości, wszędzie rabując, pustosząc, paląc. 

Podczas tego marszu triumfalnego kazał stracid 256 powstaoców, a po powrocie 

do Würzburga uwieoczył swe dzieło ścinając jeszcze 13 mieszkaoców tego 

miasta. 

W okręgu mogunckim porządek został przywrócony bez oporu przez 

namiestnika tegoż okręgu, biskupa Wilhelma sztrasburskiego. Kazał on stracid 

jedynie czterech ludzi. Na Rheingau, gdzie też były rozruchy, gdzie jednak od 

dawna wszystko wróciło do domu, napadł teraz w terminie spóźnionym Frowen 

von Hutten, brat stryjeczny Ulryka, i straciwszy dwunastu „podżegaczy" 

ostatecznie je „uspokoił". Frankfurt, który też przeżył poważne ruchy 

rewolucyjne, trzymany był na wodzy początkowo przez gotowośd do ustępstw 

ze strony rady miejskiej, potem przez zwerbowane wojsko. W Palatynacie 

reoskim zgromadziło się — po złamaniu układu przez elektora — około 8000 

chłopów, którzy na nowo zaczęli palid klasztory i zamki, ale arcybiskup Trewiru 

pospieszył z pomocą marszałkowi z Zabern i pobił chłopów już 23 maja pod 

Pfedersheim. Szereg okrucieostw (w samym tylko Pfedersheimie stracono 82 

powstaoców) i zajęcie Weissenburga w dniu 7 lipca zakooczyły tutaj powstanie. 

Ze wszystkich gromad powstaoczych pozostały teraz do pobicia tylko dwie: 

hegausko - szwarcwaldzka i allgauska. Z obydwiema prowadził konszachty 

arcyksiążę Ferdynand. Jak margrabia Kazimierz i inni książęta starali się wyzyskad 

powstanie w celu przywłaszczenia sobie włości i księstw duchownych, tak on 

chciał zeo skorzystad dla wzmocnienia potęgi domu austriackiego. Układał się z 

przywódcą allgauskim, Walterem Bachem, i hegauskim, Hansem Mullerem z Bul-

genbachu, aby namówili chłopów do zgody na przyłączenie się do Austrii. Ale 

chociaż obaj przywódcy byli sprzedaj ni, nie zdołali uzyskad od gromad nic więcej 

ponad to, że Allgauczycy zawarli zawieszenie broni z arcyksięciem i zachowali 

neutralnośd względem Austrii. Podczas odwrotu z Wirtembergii Hegauczycy 

zburzyli pewną ilośd zamków i otrzymali posiłki z ziem margrabstwa 

badeoskiego. Dnia 13 maja wyruszyli przeciwko Freiburgowi, ostrzeliwali miasto 



90 
 

od 18, po czym po kapitulacji miasta wkroczyli doo w dniu 23 maja z 

rozwiniętymi sztandarami. Stąd ruszyli do Stockach i Radolfzell i długi czas 

staczali bezskuteczne drobne potyczki z załogami tych miast. Miasta te, jak 

również szlachta i okoliczne miasta zwróciły się na mocy układu 

weingarteoskiego o pomoc do chłopów, znad jeziora, i ci niedawni powstaocy 

Gromady Jeziora wystąpili istotnie w liczbie 5000 przeciw własnym 

towarzyszom. Tak silna była ciasnota partykularna tych chłopów. Tylko 600 

sprzeciwiło się, chcąc przyłączyd się do Hegauczyków, i za to ich wymordowano. 

Tymczasem jednak Hegauczycy, namówieni przez przekupionego Hansa Mullera 

z Bulgenbachu, zaniechali już oblężenia i kiedy wkrótce potem Hans Muller 

zbiegł, większośd ich rozproszyła się. Reszta oszaocowała się na Hilzingeoskiej 

Ścieżce, lecz 16 lipca została pobita i zniszczona przez zwolnione tymczasem 

wojska. Za pośrednictwem miast szwajcarskich doszło z Hegauczykami do 

układu, który jednak nie przeszkodził temu, że Hansa Mullera mimo jego zdrady 

uwięziono i ścięto w Laufenburgu. W Breisgau odpadł teraz od związku chłopów 

także Freiburg (17 lipca) i wysłał przeciw nim wojsko; lecz i tutaj, wobec słabości 

książęcych sił wojskowych, zawarto 18 września w Offenburgu układ, który objął 

też Sundgau. Osiem jednostek Szwarcwaldczyków oraz Klettgauczycy, których 

jeszcze nie zdołano rozbroid, sprowokowane zostały przez tyranię hrabiego na 

Sulzu do ponownego powstania i w październiku pobite. Dnia 13 listopada 

Szwarcwaldczycy zmuszeni byli zawrzed układ, a 6 grudnia padł Waldshut, 

ostatnia twierdza powstania nad górnym Renem. 

Allgauczycy rozpoczęli, po odstąpieniu Truchsessa, na nowo swą kampanię 

przeciw klasztorom i zamkom i wzięli energiczny odwet za spustoszenia, których 

się dopuściły wojska związkowe. Walczyło z nimi tylko nieliczne wojsko 

nieprzyjacielskie, które dokonywało jedynie pojedynczych i drobnych napadów, 

nigdy jednak nie śmiało zapuszczad się za nimi w lasy. W czerwcu wybuchły w 

Memmingen, które zachowywało się dotąd dośd neutralnie, rozruchy przeciw 

patrycjatowi. Zostały one stłumione tylko dzięki temu, że w pobliżu znalazły się 

przypadkowo pewne ilości wojska związkowego, które zdążyły jeszcze w 

ostatniej chwili przybyd patrycjatowi z pomocą. Schappeler, kaznodzieja i wódz 

ruchu plebejskiego, uszedł do Sankt Gallen. Chłopi pociągnęli teraz pod miasto i 

mieli właśnie przystąpid do przebijania wyłomu, gdy dowiedzieli się, że 
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Truchsess nadciąga od Würzburga. W dniu 27 lipca ruszyli przeciwko niemu w 

dwu kolumnach, przez Babenhausen i Obergiinzburg. Arcyksiążę Ferdynand 

usiłował raz jeszcze pozyskad chłopów dla domu austriackiego. Opierając się na 

zawartym z nimi zawieszeniu broni, wezwał Truchsessa, aby nie posuwał się 

dalej przeciwko nim. Lecz związek szwabski rozkazał mu natrzed na chłopów i 

zaniechad tylko palenia i łupienia. Truchsess był jednak zbyt mądry, by wyrzec 

się swego najważniejszego i najbardziej decydującego środka wojennego, nawet 

gdyby potrafił utrzymad na wodzy swych landsknechtów, którzy od Jeziora 

Bodeoskiego aż po Men znaczyli swą drogę krwawymi ekscesami. Chłopi, w 

liczbie około 23000, zajęli pozycję nad rzekami Mer i Luibas. Truchsess 

przeciwstawił im 11000 ludzi. Pozycje obu wojsk były silne; jazda w danych 

warunkach terenowych działad nie mogła, a jeżeli landsknechci Truchsessa 

przewyższali chłopów pod względem organizacji, zaopatrzenia wojennego i 

karności, to Allgauczycy liczyli w swych szeregach mnóstwo wysłużonych 

żołnierzy i doświadczonych dowódców oraz mieli liczne, dobrze obsługiwane 

działa. 19 lipca wojska związkowe rozpoczęły kanonadę, która ciągnęła się z 

obydwu stron przez cały dzieo następny, wszakże bez rezultatu. 21 lipca do 

Truchsessa przyłączył się Georg von Frundsberg z 300 piechurami. Znał on wielu 

przywódców chłopskich, którzy służyli pod nim w czasie wypraw włoskich, i 

nawiązał z nimi układy. Gdzie środki wojenne nie starczyły, przyszła z pomocą 

zdrada. Walter Bach oraz wielu innych przywódców i kanonierów dało się 

przekupid. Podpalili oni cały zapas prochu posiadany przez chłopów i skłonili 

gromadę do podjęcia próby oskrzydlenia. Zaledwie jednak chłopi opuścili swą 

umocnioną pozycję, wpadli w zasadzkę zastawioną na nich w porozumieniu z 

Bachem i innymi zdrajcami. Obrona była tym trudniejsza, że zdradzieccy 

przywódcy opuścili ich pod pozorem rekonesansu i byli już w drodze do 

Szwajcarii. Toteż dwie kolumny chłopskie zostały zupełnie rozbite i tylko trzecia, 

pod wodzą Knopfa z Luibasu, zdołała się jeszcze wycofad w porządku. Zajęła ona 

pozycje na Kallenbergu pod Kemptem, gdzie otoczył ją Truchsess. Lecz i tym 

razem nie odważył się uderzyd na nią wręcz; odciął jej tylko dowóz żywności i 

starał się ją zdemoralizowad puszczając z dymem około 200 okolicznych wiosek. 

Głód i widok swych płonących domostw doprowadził chłopów wreszcie do tego, 

że poddali się (25 lipca). Przeszło dwudziestu stracono natychmiast. Knopf z 

Luibasu, jedyny przywódca tej gromady, który nie zdradził swego sztandaru, 
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uszedł do Bregencji, ale został tam schwytany i po długim pobycie w więzieniu 

powieszony. Tak skooczyła się szwabsko-frankooska wojna chłopska. 

 

VI 

Zaraz po wybuchu pierwszych rozruchów w Szwabii Tomasz Münzer pospieszył 

znów do Turyngii i od kooca lutego czy początku marca obrał sobie siedzibę w 

wolnym mieście Mühlhausen, gdzie partia jego była najsilniejsza. Trzymał on w 

ręku nici całego ruchu; wiedział, na jak wielką i powszechną burzę zanosi się w 

południowych Niemczech, i postanowił zrobid z Turyngii ośrodek ruchu dla 

Niemiec północnych. Trafił na grunt wysoce podatny. Sama Turyngia, główne 

siedlisko ruchu reformacyjnego, była w najwyższym stopniu wzburzona. 

Również w sąsiednich krajach, w Hesji, Saksonii, w okolicach Harcu grunt do 

powszechnego powstania był przygotowany przez nędzę materialną uciśnionych 

chłopów nie mniej niż przez kursujące doktryny rewolucyjne, religijne i 

polityczne. Zwłaszcza w Mühlhausen cała masa drobnomieszczaostwa została 

pozyskana dla kraocowego, münzerowskiego kierunku i nie mogła doczekad się 

chwili, by wyzyskad swą przewagę liczebną nad wyniosłym patrycjatem. Sam 

Münzer musiał występowad łagodząco, aby wybuch nie nastąpił przedwcześnie; 

lecz jego uczeo Pfeifer, który kierował tu ruchem, tak się już skompromitował, 

że nie mógł powstrzymad wybuchu i już 17 marca 1525 r., a więc przed 

powszechnym powstaniem w Niemczech południowych, Mühlhausen dokonało 

swojej rewolucji. Obalono starą, patrycjuszowską radę miejską, a rządy oddano 

w ręce nowoobranej „wiecznej rady", której przewodniczył Münzer. 

Dla wodza skrajnej partii nie ma nic gorszego, jak byd zmuszonym do objęcia 

rządów w epoce, kiedy ruch nie dojrzał jeszcze do panowania klasy, którą 

reprezentuje, ani do przeprowadzenia zarządzeo, których panowanie tej klasy 

wymaga. To, co wówczas zrobid może, nie zależy od jego woli, lecz od poziomu, 

do jakiego doszło przeciwieostwo między różnymi klasami i od stopnia rozwoju 

materialnych warunków bytu, stosunków produkcji i wymiany, którego 

wynikiem jest każdorazowy stopieo rozwoju przeciwieostw klasowych. To zaś, 

co zrobid powinien, czego odeo wymaga jego własna partia, znowu nie zależy od 

niego, ale nie zależy również od stopnia rozwoju walki klasowej i jej warunków. 
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Jest on związany swymi dotychczasowymi doktrynami i żądaniami, które nie 

wypływają z chwilowego wzajemnego ustosunkowania się różnych klas 

społecznych i z chwilowego, z mniej lub bardziej przypadkowego stanu 

stosunków produkcji i wymiany, lecz z jego mniej lub bardziej głębokiego wglądu 

w ogólne ostateczne wyniki ruchu społecznego i politycznego. Z konieczności 

staje on zatem wobec nie dającego się rozwiązad dylematu: to, co zrobid może, 

sprzeciwia się całemu jego dotychczasowemu postępowaniu, jego zasadom i 

bezpośrednim interesom jego partii; to zaś, co zrobid powinien, jest nie do 

przeprowadzenia. Słowem, zmuszony jest reprezentowad nie swoją partię, nie 

swoją klasę, lecz klasę, do której panowania ruch w tej chwili dojrzał. W 

interesie samego ruchu musi bronid interesów obcej mu klasy i zbywad swą 

własną klasę frazesami i obietnicami zapewniając ją, że interesy owej obcej klasy 

są jej własnymi interesami. Kto znajdzie się w takim fałszywym położeniu, jest 

bezpowrotnie zgubiony. W najnowszych czasach byliśmy jeszcze świadkami tego 

rodzaju przykładów; przypomnijmy tylko stanowisko zajmowane przez 

przedstawicieli proletariatu w ostatnim rządzie tymczasowym Francji, chod 

przecież oni sami reprezentowali tylko bardzo niski stopieo rozwoju 

proletariatu. Kto, po doświadczeniach rządu lutowego — nie mówiąc o naszych 

szlachetnych niemieckich rządach tymczasowych i regencjach Rzeszy — zechce 

jeszcze spekulowad na stanowiska oficjalne, musi byd albo nadmiernie 

ograniczony, albo tylko w gębie należed do partii skrajnie rewolucyjnej. 

Tymczasem położenie Münzera na czele wiecznej rady w Mühlhausen było 

jeszcze o wiele bardziej ryzykowne niż położenie któregokolwiek z nowożytnych 

władców rewolucyjnych. Nie tylko ruch ówczesny, ale i całe stulecie Münzera 

nie dojrzało jeszcze do urzeczywistnienia idei, które nawet on sam zaczął 

niejasno dopiero przeczuwad. Klasa, którą reprezentował, nie tylko że nie była 

jeszcze całkowicie rozwinięta i zdolna do podporządkowania sobie i 

przekształcenia całego społeczeostwa, lecz sama znajdowała się zaledwie w 

stadium powstawania. Przewrót społeczny, który widział w swej wyobraźni 

Münzer, do tego stopnia nie miał oparcia w ówczesnych stosunkach 

materialnych, że one właśnie przygotowywały ustrój społeczny, będący wręcz 

przeciwieostwem wymarzonego przez Münzera ładu społecznego. Przy tym 

jednak był on związany dotychczasowymi swoimi kazaniami o równości 
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chrześcijaoskiej i o ewangelicznej wspólnocie dóbr; musiał przynajmniej podjąd 

próbę ich urzeczywistnienia. Proklamowano więc wspólnośd dóbr, równy dla 

wszystkich obowiązek pracy i zniesienie wszelkiej zwierzchności. W 

rzeczywistości wszakże Muhlhausen pozostało miastem republikaoskim z nieco 

zdemokratyzowaną konstytucją, z wybranym przez powszechne głosowanie 

senatem, który znajdował się pod kontrolą forum60, i z zaimprowizowaną 

naprędce pomocą w naturze dla biednych. Przewrót społeczny, który 

współczesnemu mieszczaostwu protestanckiemu wydawał się tak okropny, w 

rzeczy samej nie wyszedł nigdy poza słabą i nieświadomą próbę przedwczesnego 

wprowadzenia późniejszego społeczeostwa burżuazyjnego. 

Münzer sam, jak się zdaje, odczuwał głęboką przepaśd między swymi teoriami a 

bezpośrednio daną rzeczywistością, przepaśd, która tym mniej mogła pozostad 

ukryta przed jego wzrokiem, im bardziej wykoszlawione było odbicie jego 

genialnych poglądów w prymitywnych umysłach jego zwolenników. Rzucił się z 

niesłychanym — nawet u niego — zapałem do rozszerzania i organizowania 

ruchu: pisał listy oraz słał posłów i emisariuszy na wszystkie strony. Jego listy i 

kazania dyszą fanatyzmem rewolucyjnym, zdumiewającym nawet w porównaniu 

z dawniejszymi jego pismami. Znika zupełnie naiwny, młodzieoczy humor 

rewolucyjnych pamfletów münzerowskich. Nie odnajdujemy już tego spokojnie 

rozwijającego się wykładu, który cechuje myśliciela i który nie był mu kiedyś 

obcy. Münzer jest teraz całkowicie prorokiem rewolucji; rozpala bezustannie 

nienawiśd przeciwko; klasom panującym, budzi najdziksze namiętności i 

przemawia tylko tymi gwałtownymi zwrotami, które ekstaza religijna i narodowa 

kładła w usta prorokom Starego Testamentu. Ze stylu, jaki sobie teraz musiał 

wyrobid, widad, jaki był poziom umysłowy tego audytorium, do którego 

przemawiał. 

Przykład Muhlhausen i agitacja Münzera działały szybko, ogarniając dalekie 

okolice. W Turyngii, w Eichsfeldzie, w Harcu, w księstwach saskich, w Hesji i 

Fuldzie, w górnej Frankonii i w Vogtlandzie — wszędzie chłopi powstali, połączyli 

się w gromady i zaczęli palid zamki i klasztory. Münzer był mniej lub bardziej 

uznanym kierownikiem, a Muhlhausen ośrodkiem całego ruchu, podczas gdy w 

                                                             
60 Forum, — miejsce roztrząsania spraw publicznych (rynek w dawnym Rzymie) — tu w przenośni lud. — Red. 
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Erfurcie zwyciężył ruch czysto mieszczaoski, panująca zaś tam partia zajmowała 

względem chłopów stale dwuznaczne stanowisko. 

Książęta byli w Turyngii zrazu równie bezradni i bezsilni wobec chłopów, jak we 

Frankonii i Szwabii. Dopiero w ostatnich dniach kwietnia udało się landgrafowi 

heskiemu utworzyd korpus wojska — temu samemu landgrafowi Filipowi, 

którego pobożnośd tak wychwalają protestanccy i burżuazyjni historycy 

reformacji, a o którego haniebnym postępowaniu względem chłopów wnet coś 

niecoś usłyszymy. Landgraf Filip, dzięki paru szybkim obrotom i stanowczej 

postawie, rychło zmusił do uległości większą częśd swego kraju, sprowadził 

nowe zaciągi i ruszył ku posiadłościom opata z Fuldy, dotychczasowego swego 

seniora. Pobił 3 maja pod Frauenbergiem fuldyjską gromadę chłopską, podbił 

cały kraj i skorzystał ze sposobności, by nie tylko uwolnid się od zwierzchności 

opata, lecz by opactwo fuldyjskie przemienid w lenno heskie, naturalnie z 

zastrzeżeniem jego późniejszej sekularyzacji. Następnie zajął Eisenach i 

Langensalza i połączywszy się z książęcymi wojskami saskimi wyruszył przeciw 

głównemu siedlisku buntu, przeciw Muhlhausen. Miinzer ściągnął swe siły 

bojowe, liczące około 8000 ludzi i pewną ilośd dział — pod Frankenhausen. 

Gromadzie Turyngskiej daleko było do owej zdolności bojowej, jaką częśd 

gromad górno-szwabskich i frankooskich wykazała w walce z Truchsessem; była 

źle uzbrojona i mało zdyscyplinowana, liczyła zaledwie niewielu wysłużonych 

żołnierzy i pozbawiona była zupełnie wodzów. Sam Münzer nie znał się 

widocznie ani trochę na sztuce wojennej. Mimo to książęta uznali za stosowne 

zastosowad i tutaj tę samą taktykę, która tak często pomagała do zwycięstwa 

Truchsessowi: wiarołomstwo. 16 maja rozpoczęli układy, zawarli zawieszenie 

broni, po czym niespodziewanie napadli na chłopów jeszcze przed upływem 

rozejmu. 

Münzer stał ze swymi ludźmi na górze, dziś jeszcze noszącej nazwę 

Schlachtbergu (Góra Bitwy), oszaocowany taborem z wozów. W szeregach 

gromady rosło całkiem wyraźnie zniechęcenie. Książęta obiecali amnestię, jeżeli 

gromada wyda im Münzera żywcem. Münzer kazał utworzyd koło, aby omówid 

propozycję książąt. Jeden z rycerzy i jeden klecha wypowiedzieli się za 

kapitulacją. Münzer kazał natychmiast wprowadzid obydwu do koła i ściąd. Ten 

akt energii terrorystycznej, przyjęty z radością przez zdecydowanych 
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rewolucjonistów, przywrócił znowu oddziałowi pewną zwartośd, ale ostatecznie 

większośd chłopów rozeszłaby się pewnie bez oporu, gdyby nie zauważono, że 

piechota książęca, otoczywszy całą górę, wbrew zawieszeniu broni zbliża się 

zwartymi kolumnami. Natychmiast utworzono front za linią wozów, ale już kule 

z armat i rusznic biły w na pół bezbronnych i nieprzywykłych do boju chłopów i 

już landsknechci dotarli do taboru. Po krótkim oporze linia wozów została 

przerwana, armaty chłopów zdobyte, a oni sami rozproszeni. Uciekali w dzikim 

popłochu, aby tym łatwiej wpaśd w ręce oskrzydlających kolumn i konnicy, które 

sprawiły wśród nich niesłychaną rzeź. Z ośmiu tysięcy chłopów wycięto ponad 

pięd tysięcy, pozostali zbiegli do Frankenhausen, a na ich karkach wtargnęła do 

miasta jazda książęca. Miasto zostało zdobyte. Rannego w głowę Münzera 

znaleziono w jednym z domów i wzięto do niewoli. W dniu 25 maja poddało się 

również Mühlhausen. Pfeifer, który tam pozostał, zdołał ujśd, lecz został 

aresztowany w okręgu eisenachskim. 

Münzera w obecności książąt wzięto na tortury, a potem ścięto. Na rusztowanie 

szedł z taką samą odwagą, jaka go cechowała przez całe życie. Miał najwyżej 

dwadzieścia osiem lat, kiedy go stracono. Pfeifer został również ścięty, a oprócz 

nich jeszcze niezliczone mnóstwo innych. W Fuldzie rozpoczął swe krwawe sądy 

mąż boży, Filip heski.     On  i  książęta  sascy  kazali  ściąd  mieczem  między  

innymi  24 powstaoców w Eisenach, 41 w Langensalza, 300 po bitwie 

frankenhauseoskiej, przeszło 100 w Muhlhausen, 26 pod Germa, 50 pod 

Tungeda, 12 pod Sangerhausem, 8 w Lipsku, nie mówiąc już o okaleczeniach i 

innych łagodniejszych karach, o plądrowaniu i paleniu wsi i miast. Muhlhausen 

musiało zrzec się swego charakteru wolnego miasta cesarskiego i wcielone 

zostało do ziem saskich, tak samo jak opactwo Fulda do landgrafstwa heskiego. 

Książęta pociągnęli teraz przez Las Turyngski, gdzie chłopi frankooscy z obozu 

pod Bildhausen połączyli się z Turyoczykami i spalili wiele zamków. Pod 

Meiningen przyszło do bitwy; chłopi zostali pobici i cofnęli się ku miastu. Lecz tu 

nagle zamknięto przed nimi bramy i zagrożono napadem z tyłu. W tym ciężkim 

położeniu, wywołanym przez zdradę sojuszników, chłopi skapitulowali przed 

książętami i rozbiegli się jeszcze w czasie układów. Obóz bildhauseoski dawno 

się już rozproszył. Wraz z rozbiciem tej gromady unicestwione zostały ostatnie 

resztki powstaoców w Saksonii, Hesji, Turyngii i górnej Frankonii. 
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W Alzacji powstanie wybuchło później niż na prawym brzegu Renu. Dopiero 

około połowy kwietnia powstali chłopi w biskupstwie sztrasburskim, a w ślad za 

nimi Górnoalzatczycy i Sundgauczycy. Dnia 18 kwietnia jedna z gromad dolno-

alzackich splądrowała klasztor Altorf; inne gromady utworzyły się koło 

Ebersheimu i Barru, jak również w dolinach Willery i Urbisu. Rychło połączyły się 

one w wielką gromadę dolno-alzacką i zaczęły zajmowad miasta i osady oraz 

burzyd klasztory. Wszędzie brano do wojska co trzeciego mężczyznę. Dwanaście 

artykułów tej gromady nosi o wiele bardziej radykalny charakter niż artykuły 

szwabsko-frankooskie. 

Podczas gdy jedna z kolumn Dolnoalzatczyków z początkiem maja rozłożyła się 

obozem pod St. Hippolyt i po bezskutecznej próbie pozyskania tego miasta 

opanowała — drogą porozumienia z mieszczanami — dziesiątego maja Barken, 

trzynastego Rappoltsweiler, a czternastego Reichenweier, druga kolumna 

wyruszyła pod dowództwem Erazma Gerbera, by napaśd niespodziewanie na 

Strassburg. Próba nie powiodła się i kolumna skierowała się teraz ku Wogezom, 

zburzyła  klasztor  Mauersmünster   i   obiegła  Zabern,    które  poddało   się 13 

maja. Stąd udała się nad granicę lotaryoską i zrewoltowała przyległą częśd 

księstwa oszaocowując jednocześnie przejścia górskie. Pod Herbolzheim nad 

Saara i pod Neuburg utworzono wielkie obozy; pod Saargemünd oszaocowało 

się 4.000 chłopów niemiecko-lotaryoskich; wreszcie dwa naprzód wysunięte 

oddziały: kolbeoski w Wogezach pod Stürzelbrunn i kleeburski pod 

Weissenburg, kryły front i prawe skrzydło, podczas gdy lewe skrzydło opierało 

się o Górno-alzatczyków. 

Ci ostatni, powstawszy 20 kwietnia, zmusili 10 maja do przystąpienia do bractwa 

chłopskiego miejscowośd Sulz, dwunastego miejscowośd Gebweiler, piętnastego 

Sennheim i okolicę. Wprawdzie rząd austriacki i okoliczne miasta cesarskie 

połączyły się natychmiast przeciw nim, były jednak zbyt słabe, by stawid im 

poważny opór, a co dopiero ich zaatakowad. W ten sposób, do połowy maja cała 

Alzacja — z wyjątkiem nielicznych miast — znalazła się w ręku powstaoców. 

Lecz już nadciągały wojska, które miały złamad zuchwalstwo chłopów alzackich. 

Przywrócenie panowania szlacheckiego przypadło tu w udziale Francuzom. 

Antoni, książę lotaryoski, wyruszył już 6 maja z trzydziestotysięczną armią, 

obejmującą kwiat szlachty francuskiej oraz pomocnicze wojska hiszpaoskie, 
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piemonckie, lombardzkie, greckie i albaoskie. Dnia 16 maja zetknął się on pod 

Lutzelsteinem z czterema tysiącami chłopów, których pobił bez trudu, 

siedemnastego zaś zmusił do kapitulacji obsadzone przez chłopów miasto 

Zabern. Ale już podczas wkraczania Lotaryoczyków do miasta i rozbrajania 

chłopów umowa kapitulacyjna została złamana: landsknechci napadli na 

bezbronnych chłopów i większośd z nich pozabijali. Pozostałe kolumny dolno-

alzackie rozproszyły się, wobec czego książę Antoni skierował się teraz przeciw 

Górnoalzatczykom. I teraz oni, którzy przedtem nie chcieli wyruszyd na pomoc 

dolno-alzackiej załodze miasta Zabern, zostali zaatakowani pod Scherweiler 

przez wszystkie siły lotaryoskie. Bronili się z wielkim męstwem, ale wobec 

ogromnej przewagi nieprzyjaciela — 30.000 przeciw 7.000 — i zdrady pewnej 

liczby rycerzy, a zwłaszcza wójta z Reichenweier, brawura ich okazała się 

daremna. Zostali pobici na głowę i rozproszeni. Książę uśmierzał teraz całą 

Alzację ze  zwykłym okrucieostwem. Jedynie Sundgau uniknęło jego obecności. 

Pod groźbą zawezwania księcia Antoniego rząd austriacki zmusił tu swych 

chłopów do zawarcia układu ensisheimskiego. Ale rząd sam złamał wkrótce ten 

układ i kazał masami wieszad kaznodziejów i przywódców ruchu. Chłopi 

rozpoczęli wskutek tego nowe powstanie, które zakooczyło się wreszcie tym, że 

chłopi sundgauscy objęci zostali układem w Offenburgu61 (18 września). 

Pozostaje nam jeszcze zdad sprawę z wojny chłopskiej w austriackich krajach 

alpejskich. Okolice te, jak również ościenne arcybiskupstwo salzburskie, 

znajdowały się od czasów walki o „stare prawa" w nieustannej opozycji przeciw 

rządowi i szlachcie, a nauki głoszone przez reformację znalazły i tutaj podatny 

grunt. Prześladowania religijne i samowola podatkowa spowodowały wybuch 

powstania. 

Miasto Salzburg, popierane przez chłopów i górników, znajdowało się już od r. 

1522 w konflikcie z arcybiskupem o swe przywileje miejskie oraz o sprawy 

religijne. W koocu 1524 r. arcybiskup przy pomocy najemnych landsknechtów 

opanował miasto, terroryzował je za pomocą dział zamkowych i prześladował 

kaznodziejów kacerskich. Jednocześnie nałożył nowe podatki i rozjątrzył tym do 

żywego całą ludnośd. Na wiosnę roku 1525, równocześnie z powstaniem 

                                                             
61

 Na podstawie tego układu chłopi zobowiązani byli wydad całą broo palną, złożyd przysięgę na wiernośd i odtąd pełnid znowu 
wszystkie powinności feudalne. Przywódcy ruchu chłopskiego mieli byd ukarani śmiercią, na wszystkie zaś gospodarstwa 
chłopskie miała byd nałożona kara pieniężna. Wszelkie zebrania, związki itp. zostały zakazane. — Red. 
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szwabsko-frankooskim i turyngskim, powstali nagle w całym kraju chłopi i 

górnicy, zorganizowali się w gromady pod wodzą Prosslera i Weitmossera, 

uwolnili miasto i obiegli zamek salzburski. Podobnie jak chłopi zachodnio-

niemieccy, założyli oni związek chrześcijaoski i ujęli swe żądania w artykuły, 

których było tu czternaście. 

Podobnie w Styrii, Austrii górnej, Karyntii i Krainie, gdzie nowe, bezprawne 

podatki, cła i dekrety boleśnie godziły w najbardziej bezpośrednie interesy ludu, 

chłopi powstali na wiosnę 1525 r. Zdobyli kilka zamków i pobili pod Gryssem 

pogromcę powstania o „stare prawa", starego hetmana polnego, Dietrichsteina. 

Chociaż rządowi udało  się  fałszywymi  obietnicami  uspokoid częśd 

powstaoców,  to jednak w swej masie trzymali się nadal razem i połączyli się z 

salzburczykami, tak że cały okręg salzburski i większa częśd Austrii górnej, Styrii, 

Karyntii i Krainy znalazła się w rękach chłopów i górników. W Tyrolu nauki 

głoszone przez reformację znalazły również wielu zwolenników. Emisariusze 

münzerowscy działali tutaj z większym nawet powodzeniem niż w pozostałych 

austriackich krajach alpejskich. Również i tu arcyksiążę Ferdynand prześladował 

kaznodziejów nowej nauki, a nowymi samowolnymi zarządzeniami finansowymi 

naruszał dotkliwie prawa ludu. Następstwem tego było, jak wszędzie, 

powstanie, które wybuchło na wiosnę tego samego roku (1525). Powstaocy, na 

których czele stał zwolennik Münzera, Geismaier, jedyny wybitny talent 

wojskowy spośród wszystkich dowódców chłopskich, zdobyli mnóstwo zamków i 

zwłaszcza na południu, nad Adygą, energicznie wystąpili przeciw klechom. 

Vorarlberczycy powstali również i przyłączyli się  do  Allgauczyków. 

Arcyksiążę, naciskany ze wszystkich stron, czynił powstaocom, których 

niedawno jeszcze chciał wytępid ogniem i mieczem, ustępstwo za ustępstwem. 

Zwołał sejm krajów dziedzicznych i do czasu ich zebrania się zawarł z chłopami 

zawieszenie broni. Tymczasem zbroił się ze wszystkich sił, aby móc jak najrychlej 

przemówid do zuchwalców innym językiem. 

Zawieszenie broni trwało, rzecz prosta, niedługo. Dietrichstein, któremu 

wyczerpały się pieniądze, zaczął w księstwach nakładad kontrybucje. Jego 

słowiaoskie i madziarskie wojska pozwalały sobie przy tym na najbardziej 

bezwstydne okrucieostwa względem ludności. Styryjczycy rozpoczęli więc 

znowu powstanie, napadli w nocy z 2 na 3 lipca na hetmana polnego, 
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Dietrichsteina, w Schladming i wyrżnęli wszystkich nie mówiących po niemiecku. 

Samego Dietrichsteina wzięto do niewoli. Rankiem 3 lipca zebrał się wyznaczony 

przez chłopów sąd przysięgłych i skazał 40 czeskich i chorwackich szlachciców 

spośród jeoców na ścięcie. Wyrok niezwłocznie wykonano. To poskutkowało; 

arcyksiążę przystał natychmiast na wszystkie żądania stanów pięciu księstw  

(Austria górna i dolna, Styria, Karyntia i Kraina). 

Również w Tyrolu uczyniono zadośd żądaniom sejmu, co uspokoiło północ.    

Południe jednak, obstając przy swych pierwotnych żądaniach nie zgadzając się 

na okrojone uchwały sejmowe, pozostawało nadal pod bronią. Dopiero w 

grudniu arcyksiążę zdołał tu przywrócid siłą porządek. Nie omieszkał przy tym 

ukarad śmiercią dużej liczby inicjatorów  i  przywódców  powstania,  którzy 

wpadli  w jego  ręce. 

Przeciw Salzburgowi wyruszyło w sierpniu 10.000 Bawarów pod wodzą Jerzego 

von Frundsberg. Ta imponująca potęga wojskowa tudzież niesnaski, które 

wybuchły między chłopami, skłoniły salzburczyków do zawarcia z arcybiskupem 

układu, który doszedł do skutku 1 września i został przyjęty również przez 

arcyksięcia. Obaj książęta, którzy tymczasem dostatecznie wzmocnili swe siły 

zbrojne, złamali jednak rychło ten układ i pchnęli przez to chłopów do nowego 

powstania. Powstaocy trzymali się przez zimę, na wiosnę przyłączył się do nich 

Geismaier i rozpoczął świetną kampanię przeciw nacierającym ze wszech stron 

wojskom. W szeregu wspaniałych bitew pobił on — w maju i czerwcu r. 1526 — 

kolejno Bawarów, Austriaków, szwabskie wojska związkowe oraz landsknechtów 

arcybiskupa salzburskiego i długo nie dopuszczał do tego, by te rozmaite 

korpusy połączyły się ze sobą. Przy tym znalazł jeszcze czas na oblężenie 

Radstadtu. Otoczony w koocu ze wszech stron przez przeważające siły i 

zmuszony do odwrotu, przebił się i przeprowadził szczątki swego korpusu 

poprzez austriackie Alpy na terytorium weneckie. Rzeczpospolita Wenecka i 

Szwajcaria dostarczyły temu niezmordowanemu wodzowi chłopskiemu punktu 

oparcia dla nowych intryg; przez cały rok jeszcze starał się wplątad te paostwa w 

wojnę z Austrią, co miało mu dad sposobnośd do nowego powstania 

chłopskiego. Ale w czasie tych zabiegów dosięgła go ręka mordercy. Arcyksiążę 

Ferdynand i arcybiskup salzburski nie mieli spokoju, póki Geismaier żył, wynajęli 

więc zbira, któremu udało się w r. 1527 zgładzid niebezpiecznego buntownika. 
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VII 

Z chwilą wycofania się Geismaiera na terytorium weneckie dobiegł do kooca 

ostatni akt wojny chłopskiej. Chłopi zostali wszędzie z powrotem poddani 

władzy ich duchownych, szlacheckich lub patrycjuszowskich panów.   Układy, 

które tu i ówdzie z nimi zawarto,   zostały   zerwane.  

Dotychczasowe ciężary zwiększyły się wskutek kontrybucji, które zwycięzcy 

nałożyli na zwyciężonych. Najwspanialsza próba rewolucyjna ludu niemieckiego 

skooczyła się sromotną porażką i chwilowo zdwojonym uciskiem. Na dalszą 

metę jednakże zgniecenie powstania nie pogorszyło sytuacji chłopów. To, co 

szlachcie, książętom i klechom udawało się rok w rok z nich wycisnąd, to 

wyciskali z pewnością już przed wojną; ówczesny chłop niemiecki to miał 

wspólnego z proletariuszem nowoczesnym, że jego udział w wytworach własnej 

pracy ograniczał się do minimum środków niezbędnych do utrzymania się przy 

życiu i do rozmnażania rasy chłopskiej. Przeciętnie biorąc nie było tu zatem już 

nic więcej do zabrania. Pewna liczba zamożniejszych średnich chłopów, owszem, 

popadła w ruinę, mnóstwo chłopów paoszczyźnianych przemocą zmieniono w 

poddanych, całe połacie gruntów gminnych skonfiskowano. Wskutek zniszczenia 

domostw i spustoszenia pól oraz wskutek powszechnego chaosu znaczna liczba 

chłopów została wtrącona w szeregi włóczęgów lub plebejuszy miejskich. Ale 

wojny i spustoszenia były w owych czasach codziennymi" zjawiskami, a poziom 

życiowy klasy chłopskiej był na ogół zbyt niski, by możliwe było trwałe 

pogorszenie jej położenia wskutek podwyższenia podatków. Późniejsze wojny 

religijne i wreszcie wojna trzydziestoletnia62 z jej ustawicznie powtarzającymi się 

masowymi spustoszeniami i wyludnieniami dotknęły chłopów o wiele boleśniej 

niż wojna chłopska. Zwłaszcza wojna trzydziestoletnia zniszczyła przeważną 

częśd istniejących w rolnictwie sił wytwórczych i przez to oraz przez jednoczesne 

zniszczenie wielu miast wtrąciła chłopów, plebejuszy i zrujnowanych mieszczan 

na długi czas w otchłao iście irlandzkiej  nędzy   w jej  najgorszej  postaci. 

Najwięcej ucierpiało wskutek wojny chłopskiej duchowieostwo: jego klasztory i 

fundacje zostały spalone, kosztowności zrabowane, sprzedane za granicą lub 
                                                             
62 Wojna trzydziestoletnia 1618—1648. — Red. 
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przetopione, zapasy spożyte. Nie mogło ono nigdzie stawid większego oporu, 

gdy równocześnie lud wyładowywał całą swą nienawiśd przede wszystkim na 

nim. Inne stany — książęta, szlachta i mieszczaostwo — patrzyły nawet ze skrytą 

uciechą na ciężką sytuację  znienawidzonych prałatów.  Wojna  chłopska  

spopularyzowała ideę sekularyzacji dóbr duchownych na rzecz chłopów; 

książęta zaś świeccy, a po części i mieszczanie, postarali się przeprowadzid tę 

sekularyzację na swoją korzyśd i wkrótce w krajach protestanckich posiadłości 

prałatów znalazły się w rękach książąt i patrycjuszy. Uszczerbek poniosła 

również władza książąt duchownych, a książęta świeccy potrafili w tym kierunku 

wyzyskad nienawiśd ludu. Widzieliśmy więc, jak opat fuldajski z seniora w 

stosunku do Filipa heskiego zdegradowany został na jego lennika. Miasto 

Kempten zmusiło księcia opata do sprzedania za bezcen szeregu cennych 

przywilejów, które on w tym mieście posiadał. 

Szlachta również poważnie ucierpiała. Większośd jej zamków leżała w gruzach, 

częśd najbardziej znakomitych rodów została zrujnowana i mogła zapewnid 

sobie byt tylko w służbie książęcej. Jej bezsilnośd wobec chłopów została 

stwierdzona; szlachta wszędzie została pobita i zmuszona do kapitulacji; tylko 

wojska książąt uratowały ją. Musiała ona tracid coraz bardziej swe znaczenie 

jako stan bezpośrednio zależny  od  cesarstwa i podpadad pod władzę książąt. 

Miasta na ogół nie osiągnęły także żadnej korzyści z wojny chłopskiej. Prawie 

wszędzie panowanie patrycjatu umocniło się ponownie, opozycja mieszczan 

została na długi czas złamana. Stara patrycjuszowska rutyna, krępująca pod 

każdym względem przemysł i handel, przetrwała w ten sposób aż do rewolucji 

francuskiej. Ponadto książęta uczynili miasta odpowiedzialnymi za chwilowe 

sukcesy, które partia mieszczaoska lub plebejska osiągały w ich obrębie podczas 

walk. Miasta, które już przedtem należały do terytoriów książęcych, obłożono 

ciężkimi kontrybucjami, obrabowano z przywilejów i bezbronne oddano na łup 

chciwej samowoli książąt (Frankenhausen, Arnstadt, Schmalkalden, Würzburg 

itd,, itd.), wolne miasta cesarskie wcielono do terytoriów książęcych (np. 

Muhlhausen) albo co najmniej, jak wiele cesarskich miast frankooskich, 

poddano w moralną zależnośd od okolicznych książąt. 

W tych warunkach korzyśd z wojny chłopskiej wyciągnęli jedynie książęta. 

Wskazaliśmy już na samym początku naszego wykładu, że słaby rozwój 
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przemysłowy, handlowy i rolny Niemiec uniemożliwiał wszelką centralizację 

Niemców w jeden naród, że pozwalał jedynie na centralizację lokalną i 

prowincjonalną i że wobec tego przedstawicielu tej centralizacji wśród ogólnego 

rozdrobnienia — książęta — stanowili jedyny stan, któremu wszelka zmiana 

istniejących stosunków społecznych i politycznych musiała wyjśd na dobre. 

Stopieo rozwoju ówczesnych Niemiec był tak niski i jednocześnie tak 

nierównomierny W różnych prowincjach, że obok księstw świeckich mogły 

jeszcze istnied suwerenne paostwa duchowne, republiki miejskie oraz udzielni 

hrabiowie i baronowie; ale rozwój ten parł jednocześnie, jakkolwiek bardzo 

ospale i wolno, do centralizacji prowincjonalnej, tj. do podporządkowania 

pozostałych stanów książętom. Dlatego z wyników wojny chłopskiej mogli 

skorzystad tylko książęta. Tak się też rzeczywiście stało. Skorzystali oni nie tylko 

względnie, tj. dzięki osłabieniu swych współzawodników, duchowieostwa, 

szlachty i miast; skorzystali również bezwzględnie, zdobywając spolia opima 

(główne łupy) kosztem wszystkich innych stanów. Dobra duchowne uległy 

sekularyzacji na ich korzyśd, częśd szlachty, na pół lub zupełnie zrujnowanej, 

musiała stopniowo poddawad się ich zwierzchnictwu; kontrybucje nałożone na 

miasta i chłopstwo płynęły do ich skarbców, które ponadto — wskutek 

zniesienia licznych przywilejów miejskich — uzyskały znacznie szersze pole dla 

swych ulubionych  operacji finansowych. 

Rozdrobnienie Niemiec, którego zaostrzenie i ustalenie się było głównym 

rezultatem wojny chłopskiej, było zarazem przyczyną jej niepowodzenia. 

Widzieliśmy, że Niemcy były rozdrobnione nie tylko na niezliczone, niezależne, 

niemal zupełnie sobie obce prowincje, lecz że również w każdej z tych prowincji 

naród rozpadał się na wielorakie stany i odłamy stanów. Prócz książąt i klechów 

widzimy szlachtę i chłopów na wsi, patrycjuszy, mieszczan i plebejuszy w 

miastach — stany, których interesy były sobie wzajemnie całkiem obce, jeśli nie 

krzyżowały się i nie przeciwstawiały sobie nawzajem. Ponad całym tym splotem 

interesów stały na domiar jeszcze interesy cesarza i papieża. Widzieliśmy, w jak 

mozolny, niezupełny i nierównomierny — zależnie od lokalnych warunków — 

sposób rozmaite te interesy ułożyły się ostatecznie w trzy wielkie grupy; jak 

mimo tego mozolnego procesu grupowania się każdy stan, występując 

przeciwko nakreślonemu przez istniejące stosunki kierunkowi rozwoju 
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narodowego, organizował ruch swój na własną rękę i wchodził przez to w kolizję 

nie tylko z konserwatywnymi, lecz i ze wszystkimi innymi opozycyjnymi stanami i 

jak wskutek tego musiał ostatecznie doznad porażki. Tak stało się ze szlachtą w 

powstaniu Sickingena, z chłopami w wojnie chłopskiej i mieszczanami w całej ich 

umiarkowanej reformacji. W ten sposób nawet chłopi i plebejusze nie mogli się 

zdobyd w większości dzielnic Niemiec na wspólną akcję i wchodzili sobie 

wzajemnie w drogę. Widzieliśmy również, jakie przyczyny spowodowały to 

rozbicie walki klasowej, a wraz z tym i zupełną porażkę ruchu rewolucyjnego 

oraz połowiczną porażkę ruchu mieszczaoskiego. 

Dokonany przeze mnie opis unaocznił, przypuszczam, jasno każdemu, jak 

lokalne i prowincjonalne rozdrobnienie i wypływające z niego — siłą 

konieczności — lokalne i prowincjonalne zasklepienie obróciły wniwecz cały 

ruch; jak ani mieszczanie, ani chłopi, ani plebejusze nie zdobyli się na 

zjednoczoną akcję ogólnonarodową; jak chłopi np. w każdej prowincji działali na 

własną rękę, odmawiali stale pomocy sąsiednim zrewoltowanym chłopom i 

zostali wskutek tego w poszczególnych starciach po kolei rozbici przez wojska, 

których stan liczebny nie dosięgał nawet dziesiątej części stanu liczebnego 

powstaoców. Rozmaite odrębne rozejmy i układy poszczególnych gromad z ich 

przeciwnikami stanowią każdy dla siebie akt zdrady wobec wspólnej sprawy; to 

zaś, że łączenie się ze sobą gromad mogło wyłącznie dokonywad się nie na 

zasadzie mniejszej lub większej wspólności ich własnej akcji, lecz na zasadzie 

wspólności konkretnego wroga, który ich zwyciężał, jest najoczywistszym 

dowodem tego, jak dalece chłopi różnych prowincji byli sobie obcy. 

Tutaj również nasuwa się od razu analogia z ruchem lat 1848—1850. W r. 1848 

interesy klas opozycyjnych również były ze sobą sprzeczne, każda z tych klas 

działała dla siebie. Burżuazja, zbyt posunięta w rozwoju, by znosid dłużej 

feudalno-biurokratyczny absolutyzm, nie była jednak jeszcze dośd silna, by 

natychmiast podporządkowad swoim interesom roszczenia innych klas. 

Proletariat, zbyt słaby, by mógł liczyd na szybkie przeskoczenie okresu 

burżuazyjnego i rychłe zdobycie przez siebie władzy, poznał już za czasów 

absolutyzmu zbyt dobrze rozkosze porządku burżuazyjnego i w ogóle osiągnął 

stopieo rozwoju za wysoki na to, by chod tylko na chwilę widzied w wyzwoleniu 

burżuazji swoje własne wyzwolenie. Naród w swej masie, drobno-mieszczanie, 
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rzemieślnicy i chłopi, zostali porzuceni przez swego na razie jeszcze naturalnego 

sojusznika — burżuazję — jako już zanadto rewolucyjni, a miejscami porzuceni 

również przez proletariat, jako jeszcze niedostatecznie rewolucyjni; rozbici 

wewnętrznie, nie doszli również do niczego i uprawiali opozycję na prawo i na 

lewo przeciwko swym współoponentom. Wreszcie zaściankowośd nie mogła byd 

większa wśród chłopów w r. 1525 niż wśród wszystkich klas, które uczestniczyły 

w ruchu r. 1848. Setki lokalnych rewolucji, setki związanych z nimi i również bez 

przeszkód przeprowadzonych lokalnych reakcji, zachowanie systemu drobnych 

paostewek itd., itd. — oto dowody, świadczące o tym dobitnie. Kto po obydwu 

rewolucjach niemieckich z lat 1525 i 1848 i po ich wynikach może jeszcze 

bajdurzyd o republice federacyjnej, ten zasługuje tylko na zamknięcie w domu 

wariatów. 

Ale mimo wszystkich podobieostw obie rewolucje — rewolucja XVI wieku i 

rewolucja 1848—1850 r. — różnią się jednak między sobą w sposób bardzo 

istotny. Rewolucja z 1848 dowodzi jeśli nawet nie postępu Niemiec, to w 

każdym razie postępu Europy. 

Kto osiągnął korzyści z rewolucji 1525 roku? Książęta. — Kto osiągnął korzyści z 

rewolucji 1848 roku? Wielcy książęta, Austria i Prusy. Za drobnymi książętami z 

r. 1525 stali — przykuwając ich do siebie za pomocą podatków — 

drobnomieszczanie; za wielkimi książętami z r. 1850, za Austrią i Prusami, stoi — 

ujarzmiając je szybko za pomocą długu paostwowego — nowoczesna wielka 

burżuazja. A za wielką burżuazja stoją proletariusze. 

Rewolucja z r. 1525 była lokalną sprawą niemiecką. Anglicy, Francuzi, Czesi, 

Węgrzy mieli już swoje wojny chłopskie za sobą, kiedy Niemcy dopiero 

rozpoczynali swoją. Jeżeli Niemcy były wówczas rozdrobnione, to Europa — 

jeszcze bardziej. Rewolucja z r. 1848 nie była sprawą lokalno-niemiecką, była 

częścią wielkiego wydarzenia europejskiego. Przyczyny, które kierowały całym 

jej przebiegiem, nie s§  ograniczone  do  obszaru jednego  poszczególnego  

kraju,  ani nawet jednej części świata. Co ważniejsza — kraje, które były 

widownią tej rewolucji, najmniej przyczyniły się do jej wywołania. Są one mniej 

lub bardziej biernym i nieświadomym tworzywem, przekształconym przez ruch, 

w którym uczestniczy cały świat — przez ruch, który wprawdzie w obecnych 

warunkach społecznych może nam wydawad się jakąś obcą siłą, chociaż jest to 
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ostatecznie tylko nasz własny ruch. Rewolucja lat 1848—1850 nie może więc 

zakooczyd się tak jak rewolucja 1525 roku. 

 


