
WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI

EMIGRACJA POLSKA NA SLĄSKU W LATACH 1655—1660*

Pojęcie masowej emigracji politycznej było przez długi czas 
pojęciem nie znanym dla dawnych Polaków. Złożył się na to szereg 
przyczyn. Potężne państwo ostatnich Piastów i Jagiellonów przez 
długi czas chroniło ludność przed poważniejszymi najazdami z ze
wnątrz. Ustrój polityczny zapewniający szerokim masom szlachec
kim wpływ na bieg spraw państwowych, obawa przed ruchami spo
łecznymi mas uciskanych łagodziły ostrość walk poszczególnych 
grup politycznych, zmniejszały przeciwieństwa istniejące w łonie 
klasy szlachecko-magnackiej. Dlatego też reformacja w Polsce prze
szła bez walk religijnych, którymi rozbrzmiewała Europa w tym 
czasie (jedynie arianie zostali przymusowo usunięci z granic Rzpli- 
tej), a nawet rokosze szlacheckie nie doprowadziły do emigracji 
politycznych w większym stylu. Dopiero wiek XVIII, wiek ostatecz
nego upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej, otworzył przed Polaka
mi czasy wychodźstwa, pokolenia zaś żyjące w tym i następnych 
stuleciach musiały przeżyć wszystkie blaski i nędze emigracji.

W tej ogólnej zasadzie wyjątek stanowi emigracja polska w cza
sie wojny szwedzkiej w latach 1655—1660, będąca niejako zapowie
dzią późniejszych: od emigracji bęnderskiej poprzez wielką aż do 
emigracji z czasów drugiej wojny światowej. Po raz pierwszy wów
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czas tysiące szlachty i mieszczan musiały szukać schronienia w są
siadujących z Rzecząpospolitą prowincjach: na Śląsku, w Słowacji, 
w Prusach Wschodnich, na Morawach i w Czechach. Po raz pierw
szy prawowite władze państwowe przeniosły się poza granice Polski 
i tym samym ceintrum dyspozycyjne życia politycznego Rzeczypos
politej znalazło się za granicą. Już to samo usprawiedliwia bliższe 
zajęcie się tym zjawiskiem. Jeśli zaś przypomnimy sobie, że więk
szość uchodźców razem z królem i królową oraz najwyższymi urzęd
nikami państwowymi znalazła się wówczas na piastowskich zie
miach Śląska, to zajęcie się zarówno historią tej emigracji, jak 
i ustosunkowaniem się ludności śląskiej do uchodźców stanie się tym 
bardziej zrozumiałe. Niemałą wreszcie podnietą do zajęcia się tym 
zagadnieniem stał się dla nas fakt, że właśnie w tym roku mija 
300 lat od czasu, kiedy miasta i miasteczka Śląska zapełniły się 
tysiącznymi rzeszami przybyłych tu z wszystkich niemal ziem Polski 
obywateli Rzeczypospolitej.

By móc należycie przedstawić dzieje tej emigracji, musimy 
wpierw odpowiedzieć na pytanie, w jakiej sytuacji znajdował się 
wówczas Śląsk. Jak wiadomo1, na 7 lat przed r. 1655 zakończył się 
wreszcie dla niego długi okres wojen trwających z małymi przerwa
mi od r. 1618. W tym okresie Śląsk przeżywał kolejno: najpierw po
wstanie przeciw Habsburgom, potem pacyfikację wojsk cesarskich, 
przemarsze wojsk Wallensteina, Mansfelda, Sasów, Szwedów, nie 
mówiąc już o przeciągających przez tę ziemię wojskach lisowczyków, 
rabujących również niezgorzej tutejszą ludność. Na terenie tej pro
wincji rozgrywały się poważne bitwy, jak batalia pod Legnicą i pod 
Sobótką. W tym okresie wreszcie nawiedzały kraj stałe towarzysz
ki wojen — zarazy, z nich zaś najgroźniejsza dżuma dziesiątkująca 
ludność wsi i miast. W wyniku tych klęsk uległa przede wszystkim 
zmniejszeniu ludność tych ziem. Tak więc Śląsk, liczący w r. 1619 
około 1 500 000 mieszkańców, według przybliżonych obliczeń liczył 
w t chwili zawierania pokoju westfalskiego niewiele więcej ponad 
l 000 000, czyli utracił 25—30°/o swTego zaludnienia 1.

Ciężkie straty poniosły w pierwszym rzędzie miasta śląskie. Tak 
więc w Głogowie, według Griinhagena liczącym w początkach XVII

1 W. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie Śląska w końcu XVI i początku XVII 
wieku (Przegląd Zachodni, R. VIII, zeszyt dodatkowy, s. 419—492). Autor prze
ciwstawiając się twierdzeniom F. Gi i nt hi er i a  wypowiedzianym w pracy 
Der dreissigjahrige Krieg und das deutsche Volk, Jena 1943, słusznie naszym 
zdaniem podnosi procent strat ludności śląskiej w tym okresie.



wieku 2500 osiadłych mieszkańców, w r. 1638 znajdowało się ich 
zaledwie 122, w Górze Śląskiej na 699 domów stało pod koniec woj
ny pustką 587 domów2. Kwitnący Dzierżoniów podupadł w wyniku 
wojny tak dalece, że stracił około 66% mieszkańców 3.

Równie poważne straty obserwujemy i na wsi śląskiej. Wpraw
dzie, podobnie zresztą jak i w miastach, istniały i tu okolice mniej 
lub więcej zniszczone, to jednak dane odnoszące się do poszczegól
nych ziem są zaskakujące. Tak więc np. książę brzeski donosił pod 
koniec wojny, że na jego terytorium prawie jedna trzecia łanów jest 
nie uprawiona. W księstwie świdnicko-jaworskim było 26 wsi cał
kowicie, a 20 wsi w połowie zniszczonych4.

Tak wyniszczony kraj witał w zasadzie z ulgą zakończenie wojny, 
ale wynikłe wskutek długiej wojny zmiany polityczne nie przejmo
wały prawie nikogo zadowoleniem. Aczkolwiek bowiem panowie tej 
ziemi, Habsburgowie, wychodzili z tej wojny pokonani, to jednak 
władza ich w krajach dziedzicznych i w krajach korony czeskiej 
uległa w czasie wojny poważne^nu wzmocnieniu. Jeszcze w trakcie 
wojny zmieniono i ograniczono władzę Urzędu Najwyższego (Ober- 
amtu) — głównej władzy wykonawczej na Śląsku, przy czym de
cyzje generalnego starosty krajowego (Oberlandeshauptmann) uza
leżniono od zdania członków kolegium Urzędu Najwyższego, miano
wanych obecnie bezpośrednio przez cesarza5. Równocześnie uległa 
zmniejszeniu władza i znaczenie sejmu krajowego. Zbierający się 
dość często przedstawiciele poszczególnych stanów musieli pokornie 
uchwalać proponowane przez cesarza podatki i nie zdołali się obro
nić przed umieszczeniem na Śląsku oddziałów stałej armii ce
sarskiej6.

To wzmocnienie władzy cesarskiej dało się specjalnie przykro od
czuć w dziedzinie spraw kościelnych. Na Śląsku bowiem, chociaż 
kontrreformacja poczyniła jeszcze pod koniec XVI w. dość poważne 
postępy, znaczna część ludności przyznawała się do wyznania pro
testanckiego. Protestanci śląscy dowiedzieli się jeszcze w czasie 
wojny trzydziestoletniej dzięki dragonadom oddziałów Lichtensteina,

2 C. G r u n h a g e n ,  Geschichte Schlesiens, t. II, Gotha 1886, s. 311.
3 W. D z i e w u l s k i ,  Rozwój Dzierżoniowa do początków XIX wieku 

(Przegląd Zachodni, 1954, nr 11—12, s. 463—500).
4 G r u n h a g e h ,  op. cit., t. II, s. 310.
s S. S r e n i o ' w s k i ,  Historia ustroju Śląska, Katowice 1948, s. 184.
6 G r i P n h a g e n ,  op. cit., t. II, s. 349; W. K l a w i t t e r ,  Geschichte der 

schlesischen Festungen in vorpreussischen Zeit, Wrocław 1941, s. 37—38.



jak wygląda kontrreformacja katolicka realizowana przez władze 
cesarskie. Nic też dziwnego, że próbowali odzyskać swe pozycje ko
rzystając z bytności na Śląsku wojsk szwedzkich. Po wycofaniu 
w r. 1650 ostatnich oddziałów szwedzkich z terytorium śląskiego byli 
prawie całkowicie wydani na łaskę i niełaskę cesarza. Państwom pro
testanckim biorącym udział w rokowaniach pokojowych nie udało 
się bowiem zapewnić protestantom niemieckim w ziemiach cesar
skich tolerancji. Traktat westfalski zapewnił jedynie nielicznym te
rytoriom książąt protestanckich na Śląsku i miastu Wrocławiowi 
prawo do swobodnego wyznawania konfesji augsburskiej, do po
zostałych terytoriów odnosił się paragraf 36 traktatu stwierdzający: 
„Caesareae Maiestati ius reformandi exercitium religionis non minus 
quam aliis regibus et principibus competat" ?. Jak to ius reformandi 
miało na Śląsku wyglądać, przekonali się protestanci dość szybko. 
Niedługo bowiem po opuszczeniu ziem śląskich przez wojska szwedz
kie rozpoczęto na wielką skalę dzieło odbierania kościołów należą
cych do protestantów, czyli tzw. redukcję kościołów, zakończoną 
w przededniu wojny szwedzkiej w r. 1654. Teoretycznie redukcja 
miała być ograniczona jedynie do kościołów niegdyś katolickich, 
w praktyce jednak zabrano protestantom nawet kościoły, które sami 
pobudowali. W sumie odebrano protestantom przeszło 650 kościołów 
łamiąc napotykany opór ludności przy pomocy wojska, jak np. w Sta- 
błowicach. Ponieważ przy tym wszystkim traktat westfalski nie 
zmuszał ludności protestanckiej do przechodzenia na wyznanie ka
tolickie i pozwalał jej na uczęszczanie do kościołów leżących na te
renach nie objętych redukcją, stwarzał stan stałego naprężenia nie 
pozwalający ludności zapomnieć o doznanych krzywdachp. Toteż, 
gdy w r. 1655 rozeszły się po Śląsku wiadomości o przygotowaniach 
Szwecji do wojny z Polską, wśród ludu śląskiego zrodziła się po
głoska, że Szwedzi zwyciężywszy Polskę przyjdą z pomocą prote
stanckiej ludności Śląska7 8 9.

Sprawy religijne były jedną, ale nie jedyną przyczyną wewnętrz
nych niepokojów na Śląsku. Miniona wojna przyniosła oprócz wspo

7 H. M y r t e k, Oberschlesische Kirche nach dem 30-jahrigen Kriege, 
(Oberschlesisches Jahrbuch, R. I, s. 4).

8 G r u n h a g i e n ,  op. cit., t. II, s. 320—322; F. B e r g ,  Die Geschichte 
der schwersten Priifungszeit d. evangelischen Kirche Schlesiens u. Oberlausitz, 
Jawor 1857, s. 172 i n.

n Welldn do króla szwedzkiego, Wrocław 7/17 VII 1655 i Epperies 23 VII 
v. st.; S. S e i l a g y i ,  Transsylvania et bellum boreo-orientale, (Acta et do- 
cumenta, t. I, Budapeszt 1890/91, s. 455—458).



mnianego wyniszczenia kraju zaostrzenie przeciwieństw społecznych, 
a istniejące wydobyła silniej na wierzch. Klasa feudałów wykorzy
stywała w pełni zniszczenie wsi i osłabienie gospodarstwa chłopskie
go starając się zwiększyć zależność chłopa od dworu. Powiększano 
więc obszary folwarków zwiększając równocześnie ilość gospodarstw 
zagrodniczych, zagarniając gospodarstwa sołtysie, przywiązując 
chłopa silniej do ziemi, wreszcie zaostrzając przepisy o najmie przy
musowym 10 11. Rzecz jasna, że to zwiększanie ucisku feudalnego na 
wsi wywoływało głębokie niezadowolenie w kołach ludności wiej
skiej, tym bardziej że w czasie wojny tu i ówdzie chłop śląski wy
korzystując sytuację rozluźniał więzy zależności feudalnej, przestaw 
jąc odrabiać pańszczyznę lub też zapominając świadomie o płaceniu 
czynszów. Dodajmy, że niedawna wojna nauczyła chłopa obchodze
nia się z bronią i zostawiła po chatach wiejskich znaczne ilości oręża. 
Toteż lata po pokoju westfalskim na Śląsku — to okres, w którym 
stosunki na wsi układają się co najmniej równie niespokojnie jak 
w sąsiednich województwach polskich. Przez kraj przechodzi fala 
niepokoju. Słyszymy o wypadkach odmawiania wykonywania robót 
przez chłopów, o zatargach między dworem a wsią, przy czym do
chodzi nieraz, do wypadków oporu z bronią w ręku. Dokonujący re
dukcji kościołów komisarze spotykają się w poszczególnych miejsco
wościach (Jodłoswice i Kręsko w powiecie wołowskim, Bielany w po
wiecie wrocławskim) z ostrymi sprzeciwami chłopów, które nie przy
brały poważniejszych rozmiarów jedynie ze względu na asystę 
wojskową towarzyszącą komisarzom i na krwawy przykład Stabło- 
wic n . Skoro też potem w 1655 r. rozpoczęła się wojna w sąsiedniej 
Rzeczypospolitej i równocześnie wszczęto na większą skalę zaciągi 
wojskowe zwiększając równocześnie ilość wojska stacjonującego na

10 K. Ma l e c z i i y ńs ki ,  Rola mas ludowych w dziejach Śląska w epoce 
jeudalnej, (Konferencja Śląska, t. I, Wrocław 1954, s. 60—70); B. T u r o ń ,  
Stosunki narodowościowe w miastach śląskich w X VII w. Materiały do dzie
jów wsi śląskiej w Archidiecezjalnym Archiwum (ibid., s. 157); S. M i c h a ł 
ki  e w i c z, Kilka epizodów z dziejów walk chłopskich na Śląsku w XVII 
i XVIII w., (Szkice z dziejjów Śląska, Warszawa 1953, s. 157, tamże cytowana 
obszernie literatura niemiecka).

11 O ruchach ludowych na terenie Rzeczypospolitej poza licznymi rozpra
wami poświęconymi powstaniu podhalańskiemu pod wodzą Kostki Napier- 
skiego (Baranowski, Szczotka, Przyboś, Bairdach, Czapliński) najlepiej infor
muje rozprawa A. K e r s t e n a ,  Wyzwoleńcza wojna ludu ukraińskiego a wy
stąpienia chłopów polskich lat 1648—1654, (Kwartalnik Instytutu Polsko-Ra
dzieckiego, nr 1—2, Warszawa 1955, s. 201—231). O wypadkach oporu chłop.-



Śląsku, sytuacja na wsi i w małych miasteczkach uległa dalszemu 
pogorszeniu. Dochodziło do napaści na dwory szlacheckie i domy 
mieszczańskie, do napadów na kupców na drogach publicznych, przy 
czym nawet władze śląskie musiały przyznać, że sprawcami napadów 
byli ludzie luźni 12.

Również i w miastach, co do których brak nam, niestety, studiów 
naświetlających należycie stosunki istniejące tu po wojnie trzydzie
stoletniej, sytuacja nie wyglądała dobrze. Podobnie jak i miasta po
zostałych ziem Rzeszy niemieckiej miasta śląskie jeszcze pod ko
niec XVI w. weszły w okres regresu gospodarczego. Regres ten po 
wojnie dał się wobec zniszczeń wojennych jeszcze silniej odczuć. 
Centralistyczna, kontrreformacyjna polityka rządu wiedeńskiego 
przyczyniała się w wielu wypadkach do upadku kwitnącego tu daw
niej przemysłu, podcinała żywy tu dawniej handel. Jeszcze w czasie 
wojny trzydziestoletniej liczni rzemieślnicy śląscy opuścili tę pro
wincję szukając w krajach sąsiednich schronienia przed wojną lub 
też przed prześladowaniem religijnym. Dodajmy, że w latach po 
wojnie trzydziestoletniej miasta śląskie musiały zapewne odczuwać 
trudności powstałe w związku z odpadnięciem od Polski bogatych 
ziem wschodnich objętych powstaniem ukraińskim i zerwaniem 
nici handlowych z państwem moskiewskim w wyniku rozgorzałej 
w 1654 r. wojny polsko-moskiewskiej 13.

Przebyta wojną zostawiła wreszcie swe ślady nie tylko w znisz
czonych budynkach, pogłębieniu antagonizmów społecznych, ale 
i w obyczajach i życiu całej ludności. Po wsiach i po miasteczkach 
ludzie zachowali niejednokrotnie coś z surowości przebytych czasów. 
Drogi, jak widzieliśmy, były niepewne. We Wrocławiu, który naj
mniej stosunkowo ucierpiał w czasie wojny, kapituła skarżyła się, że 
,,do kościoła katedralnego, szanownej matki pozostałych kościołów, 
uczęszczają nie tylko ludzie, ale i psy, mieszając swe szczekania 
z modlitwami ludzkimi, zanieczyszczając sprzęt przy ołtarzach i mę
skiego pisze O. S. P o p i o ł e k ,  Bunty chłopskie na Górnym Śląsku do roku 
1811. Warszawa 1955, s. 46—47. Autor oparł się w tej pracy przede wszystkim 
na literaturze niemieckiej. Wg informacji mgra J . Leszczyńskiego, który to 
zagadnienie opracowuje na podstawie obszernych materiałów archiwalnych, 
liczbę wypadków czynnego oporu chłopów w tych latach należy znacznie po
większyć. W sprawie zachowania się chłopów wobec komisarzy redukcyjnych 
por. Processus eliminationis, 1654, Archidiecezjalne Archiwum we Wrocławiu 
(skrót: AA), IIb22, passim.

12 Rozporządzenie Oberamtu, AA, I A 6 a.
13 K. M a ł e  c z y  ń s ki ,  op. cit.; W. D ł u g o b  o r s k i ,  Targi wrocław

skie (Roczniki Historyczne, t. XVIII, 1949, s. 319—320).



pokojąc w czasie kazań swymi skokami słuchaczy" u . O obyczajach 
pewnej części szlachty wiejskiej mówi edykt cesarski z r. 1651, pięt
nujący tych ze szlachty, którzy ,,nie wahają się wszczynać tumultów, 
znieważają w więcej niż zwierzęcy sposób potrawy, niszczą piece, 
wybijają szyby, w komnatach dobywają szable, strzelają z pistole
tów i strzelb" 14 15 16. W takiej sytuacji małą pociechą było, że równo
cześnie na dworach arystokracji śląskiej poczęto wówczas przyjmo
wać obyczaje francuskie, że rozczytując się we współczesnej senty
mentalnej literaturze francuskiej, przede wszystkim w wielotomo
wym romansie pasterskim Honoriusza d’Urfe, Astrei, przyjmowano 
wymuskane obyczaje i język bohaterek i bohaterów tej powieści, 
Astrei, Celadona i innych 1G.

Takie były stosunki i trudności tej starej piastowskiej ziemi 
w chwili, gdy nad sąsiednią Rzecząpospolitą poczęły się gromadzić 
ciężkie chmury przyszłej wojny ze Szwecją. Niebezpieczeństwo tej 
wojny nie stanowiło tajemnicy dla dworu wiedeńskiego, który z je
dnej strony wiedział dobrze o tym, co się dzieje w należących do 
Rzeszy prowincjach szwedzkich, z drugiej od jakiegoś czasu otrzy
mywał ostrzeżenia i prośby o pomoc w werbunkach z dworu war
szawskiego' 17 *. Dyplomaci austriaccy śledzili też rozwój wypadków 
7 największym zainteresowaniem, tym bardziej że początkowo nie 
było pewne, czy król szwedzki nie skieruje swych wojsk przeciw 
cesarzowi. Gdy z czasem stało się jasne, że Szwecja zamierza zaata
kować Polskę, w Wiedniu przyjęto to niewątpliwie z ulgą, niemniej 
jednak nie przestano się obawiać, by z czasem wojna nie przeniosła 
się na terytoria cesarskie, z trudem podnoszące się po niedawnej 
wojnie. Stąd też pierwszą troską radców cesarskich było wzmocnie
nie obronności Śląska. Pod tym względem sytuacja tej prowincji nie 
przedstawiała się najgorzej. Jeszcze bowiem w r. 1650 skierował tu 
cesarz dwa regimenty piechoty pod wodzą Contiego i de Mersa oraz 
oddział jazdy pod dowództwem Sporcka 1R. Niedługo później wszczę

14 Protokoły kapituły wrocławskiej 25 I 1656, AA, strony nie numerowane.
15 G r u n h i a g e n ,  op. cit., t. II, s. 316.
16 Na wpływ kultury francuskiej zwraca uwagę Griinhagen. O popular

ności powieści francuskich pisze Desnoyers 27 IV 1656, Lettres de Pierre 
Desnoyers, Berlin 1859, s. 153—156. Przytacza on list księżnej Brzegu z szere
giem naizw wziętych z powieści francuskiej i stwierdza: „ce sont des noms 
de roman dont toute cette province est remplie et ou on encore vit en roman“.

17 A. F. P r i b r a m ,  Die Berichte des kaiserlichen Gesandten Franz 
v. Lisola, Wiedeń 1887, s. 13.

!8 iK 1 a w i 11 eir, op. ~it., s. 377.



to prace nad umocnieniem ważniejszych fortec prowincji, mianowi
cie Głogowa, Brzegu i Namysłowa, i do końca 1655 r. wydano na ten 
cel około 60 000 f i .19 Fortyfikacje Wrocławia i Nysy przedstawiały 
się wówczas dość dobrze 20, z tym jedynie, że mury starej stolicy bis
kupiej wymagały jeszcze tu i ówdzie naprawy 21. Z chwilą otrzyma
nia pewniejszych wiadomości o bliskiej wojnie zdecydował się dwór 
wiedeński na podwyższenie stanu liczebnego wojsk na Śląsku i na
kazał nowe werbunki, w wyniku których liczebność stacjonujących 
tu oddziałów miała być powiększona o blisko 3000 żołnierzy, w tym 
2600 piechoty i ponad 300 jazdy. Tym samym zapewne dopiero 
w jesieni liczba wojsk cesarskich stojących na Śląsku wzrosła do 
liczby około 5000 osób. Głównodowodzącym wojsk stacjonujących na 
Śląsku został mianowany w sierpniu 1655 r. stary żołnierz, feldmar
szałek Melchior von Hatzfeldt22.

Te posunięcia cesarskie były podjęte w ostatniej chwili, albowiem 
z końcem lipca wojska szwedzkie wkroczyły na teren Wielkopolski 
i po rychłej kapitulacji wojsk polskich pod Ujściem 25 lipca rozpo
częły swój szybki pochód w głąb Polski. Mniej więcej równocześnie 
poczęli przybywać uchodźcy polscy na Śląsk. Podkreślić tu trzeba 
fakt tej względnej równoczesności, albowiem, jak stwierdza Jaro- 
chowski, wywóz kosztowności przez szlachtę majętniejszą i zakony 
na Śląsk zaczął się jeszcze przed kapitulacją u/jską 23. Z chwilą jed

19 Ibid., s. 41.
20 Wrocław korzystał w sprawie swej obrony ze specjalnych uprawnień 

i był wyjęty spod władzy cesarskiej, por. A. I g e r  t, Das Wehrrecht der 
Sradt Bre.slau unter besonderer Berucksichtigung der habsburgischen Zeil 
(Beitrage z. Gesch. d. Stadt Breslau, z. 10, Wrocław 1939). O stanie fortyfikacji 
miasta por. K 1 a w itrtier, op. cit., s. 23—24.

21 K i a  w i t t e r ,  op. cit., s. 33. Autor podkreśla wielkie strategiczne zna
czenie Nysy.

22 O zwiększeniu liczby wojska por. Acta publica, WAP Wrocław, G. 557, 
S. 424. Nie mamy dokładnego stanu liczebnego wojsk austriackich z pierw
szych miesięcy wojny szwedzkiej.' Klawitter podaje dopiero stan liczebny 
wojsk na Śląsku z miesiąca lutego 1656 r. wynoszący 6300 żołnierzy. Wobec 
tego, że w listopadzie rząd wiedeński powiększył jeszcze raz na drodze zacią
gów liczbę wojsk śląskich o 1300, otrzymujemy przypuszczalną liczbę żołnie
rza cesarskiego na. Śląsku we wrześniu i październiku 1655 r. odejmując liczbę 
powyższą' od liczby 6300. O werbunkach w listopadzie por. WAP Wrocław, 
G. 557,. s. 578.

23 Wielkopolska w czasie pierwszej wojny szwedzkiej od r. 1655 do 1657,
Pożńań 1864, b. autora, s. 29. - -

2 — Sobótka R. X . 1955, z. 4



nak gdy wiadomość o kapitulacji rozeszła się szybko po Wielkopol- 
sce, fala emigrantów wzrosła natychmiast. Wydaje się, że w pierw
szym rzędzie ruszyli na Śląsk lepiej od innych poinformowani przed
stawiciele magnaterii. W każdym razie już dwa dni po kapitulacji 
Katarzyna Bnińska z Krotoszyna prosi księcia oleśnickiego Syl- 
wiusza o udzielenie schronienia dla niej i jej dzieci na terytorium 
śląskim. Dzień później, a więc 28 lipca, zawiadamia Bogusław Lesz
czyński tegoż księcia oleśnickiego, że wysyła do Wrocławia swą żonę 
„gwoli bezpieczeństwa na parę miesięcy*' i prosi go o udzielenie jej 
w razie potrzeby odpowiedniej opieki i pomocy 24. Po tych i innych 
przedstawicielach feudałów polskich ruszyła na Śląsk liczna fala 
emigrantów. W każdym razie bawiący z końcem sierpnia na Śląsku 
poseł cesarski Lisola stwierdza krótko, że „niezliczeni Polacy co
dziennie napływają na Śląsk" 25. Niestety, wobec zniszczenia poważ
nej części zasobów archiwalnych na Śląsku nie jesteśmy w stanie 
podać dokładnych danych o rozmiarach tej emigracji, niemniej jed
nak na podstawie zachowanych źródeł możemy przynajmniej w przy
bliżeniu omówić zarówno ilościowy, jak i jakościowy skład wychodz- 
twa polskiego na Śląsku. Fakt licznego napływu Polaków na ziemie 
śląskie zaniepokoił bowiem nie tylko władze prowincjonalne, ale 
i rząd wiedeński. 19 sierpnia zwrócił się też generalny starosta śląski, 
książę legnicko-brzeski Jerzy III, do władz prowincjonalnych doma
gając się od nich ścisłych danych co do przybyłych na poszczególne 
tereny Polaków. Niedługo potem, otrzymawszy z Wiednia żądanie 
zestawienia dokładnego spisu przybyłych na Śląsk Polaków dla władz 
centralnych, ponowił książę Jerzy ten rozkaz 23 sierpnia polecając 
równocześnie rozciągnąć kontrolę nad ruchem uchodźców, zdaje się 
przede wszystkim w tym kierunku, aby nie dopuszczać do osiedlania

24 Katarzyna z Bnina do księcia Sylwiusza, Krotoszyn 27 VII 1655, WAP 
Wrocław, Oels I 147 1, t. III; Bogusław hr. na Lesznie do księcia Sylwiusza, 
Przygodzice 28 VII 1655, ibid., t. I. Charakterystyczne jest, że Bogusław Lesz
czyński współcześnie z listem przesłał księciu Sylrwiuszowi w „podarunku" 
„ąuattuor servos Moschos, quos in mancipium Vrae III. dedico". Jak dalece 
w tym czasie panika opanowała polskich feudałów, świadczy fakt, że Andrzej 
Starkowiecki, kasztelan kamieniecki, prosił księcia Sylwiusza, by zechciał 
sprzedać mu jedną wieś na pograniczu, aby w ten sposób mógł zabezpieczyć 
swój majątek. Ibid, t. III.

25 P r i b \ r a m ,  op. cit., s. 83, relacja datowlana 3Q VIII 1655 z Grodkowa.



się Polaków w większych ilościach po miastach 26. Zachowane rela
cje poszczególnych władz prowincjonalnych dają nam względnie do
kładny obraz ilościowego i Społecznego składu emigracji polskiej na 
Śląsku. Stosunkowo najdokładniejszą jest relacja przesłana na ręce 
generalnego starosty przez miasto Wrocław. Według niej przeby
wało na terenie Wrocławia w pierwszej połowie września około 300 
osób przybyłych z Polski. Skład tej grupy emigrantów przedstawiał 
się w przybliżeniu następująco: na mniej więcej dokładną liczbę 
284 emigrantów wyszczególnionych w tej relacji pochodzenia szla
checkiego było około 68 osób (w tym 14 mężczyzn, 36 kobiet i 18 
dzieci), mieszczan zaś około 83 osób (w tym 10 mężczyzn, 38 kobiet 
i 35 dzieci). Reszta przybyłych około 124 osób to służba, prawdopo
dobnie pochodzenia nieszlacheckiego. Należy przy tym podkreślić, 
że sprawozdanie to wymienia stosunkowo bardzo małą liczbę du
chownych przybyłych do Wrocławia pomijając nawet wybitniej
szych przedstawicieli duchowieństwa, o których pobycie we Wrocła
wiu wiemy z innych źródeł. Jest to niewątpliwie wynikiem tego, że 
duchowni szukali schronienia w klasztorach, które znowu nie po
dawały radzie miejskiej ścisłych danych 27.

W sumie więc możemy przyjąć, że na terenie Wrocławia przeby
wało w połowie września ponad 300 osób, co w stosunku do ludności 
Wrocławia liczącego wówczas około 30 000 mieszkańców nie było 
liczbą zbyt wysoką. Na podstawie też zachowanych relacji możemy 
stwierdzić, że napływ uchodźców do mniejszych miast był znacznie 
większy. Tak np. w znacznie od Wrocławia mniejszym Głogowie 
przebywało pod koniec października około 220 osób. W małym Na
mysłowie przebywało blisko 100 emigrantów. Co do tego miasteczka

26 Nie znamy pismla generalnego starosty do miast śląskich, jednak jego 
treść i datę wydania możemy ustalić na podstawie pisma rady wrocławskiej 
do Jerzego III z 13 IX  1655, WAP Wrocław, Fusrst. Breslau V 2~b org. Podobne 
pisma wyszły również do poszczególnych książąt udzielnych Śląska. Ze stresz
czenia tego ostatniego pisma podanego przez A. M o s b a c h a ,  Wiadomości 
do dziejów polskich z Archiwum prowincji szląskiej, Wrocław 1860, s. 336, 
diowiadujemy się, że druąie pisano było wysłane po otrzymaniu zlecenia z Wie
dnia.

27 Załącznik do wyżej cytowanego pisana miasta Wrocławia. O pobycie du
chownych w klasztorach wrocławskich dowiadujemy się z protokołów kapituły 
wrocławskiej. Ustalenie przynależności społecznej służby napotyka dość 
poważne trudności. Zasadniczo więc przyjmowaliśmy, że dworzanie feudałów 
to szlachta, jako nieszlacheckiego pochodzenia przyjmowaliśmy służbę bied
niejszej szlachty, wreszcie jednostki określane jako Kr^echte, Magdę itp.



dysponujemy również dość dokładnymi danymi. Na ogólną więc 
liczbę około 92 osób przebywało tu 31 osób pochodzenia szlacheckie
go (w większości jednak kobiety i dzieci), mieszczan zaś przebywało 
jedynie 6 osób, w tym tylko jeden mężczyzna. Służby dorachowano 
się tu 38 osób. Poza tym znalazło się tu jeszcze 17 Żydów (w tym 
4 mężczyzn, 4 kobiety i 9 dzieci)2e.

Pozostałe dane odnoszące się do emigrantów na Dolnym i Gór
nym Śląsku są bardziej ogólnikowe, albowiem nie ocalały oryginalne 
relacje władz miejskich. W każdym razie jednak wiemy, że w Górze 
Śląskiej przebywało pod koniec września około 55 osób, przeważnie 
mieszczan z niedalekiego Leszna, w Sycowie i okolicy bawiło 85 Ży
dów, w Zielonej Górze około 35 osób. Sądząc na podstawie zachowa
nych danych przebywało mniej emigrantów na Dolnym Śląsku niż na 
Górnym. Do tej prowincji mianowicie przybywali emigranci nie 
tylko z Wielkopolski i Małopolski, ale i z dalszych województw, jak 
np. ruskiego. W Opolu przebywało w drugiej połowie września około 
173 osób, w Koźlu 102 osoby, w Cieszynie 83, w Skoczowie około 100. 
Poważne ilości emigrantów przebywały też po wsiach. Tak np. we 
wsiach wokół Cieszyna bawiło około 200 osób. W Głogówku i w oko
licy, dokąd z czasem przybył dwór królewski, bawiło razem około 
2000 osób. Zliczywszy wszystkie zanotowane liczby emigrantów uzy
skujemy liczbę około 3800 osób28 29. Biorąc zaś pod uwagę, że nie 
mamy danych o szeregu miejscowości, jak o Kluczborku, Byczynie, 
Raciborzu, że dane przesyłane przez poszczególne władze miejskie są 
niedokładne, że wreszcie wielu emigrantów zamieszkałych po wsiach 
usuwało się spod dokładniejszej kontroli, możemy chyba bez obawy 
omyłki przyjąć, że suma emigrantów, którzy w czasie od końca lipca 
do pierwszych dni grudnia przewinęli się przez Śląsk, dochodziła co 
najmniej do liczby 6000 osób 30. Należy przy tym pamiętać, że liczba 
ta jest raczej minimalna niż maksymalna, że następnie liczba emi
grantów była bardzo płynna, albowiem, jak to niejednokrotnie 
stwierdzają relacje śląskich władz prowincjonalnych, poszczególni 
emigranci przebywali nieraz w poszczególnych miejscowościach krót
ko i wracali do Polski. Ta płynność żywiołu emigranckiego była tak

28 Liczbę emigrantów w Głogowie już z listopada podaje M o s b a c h,
op. eil., s. 339. Dane o emigracji w Namysłowie zaczerpnięte z pisma tegoż 
miasta do generalnego starosty 17 IX  1655, WAP Wrocław, Fiirst. Bresl. V 2 b 
o i g .  ‘

29 M o s b a c h, op. cit., s. 336—340.
30 Bliższe dane o dworze królewskim niżej. (



wielka, że np. rada miasta Milicza stwierdza w swym piśmie do Naj
wyższego Urzędu, że w ogóle nie jest w stanie podać dokładnej licz
by przybyłych na teren miasta emigrantów, albowiem — jak stwier
dza — poszczególni szlachcice zabawiwszy w mieście po kilka dni 
wracają do Polski. Rada miasta Wrocławia, która, jak wiemy, we 
wrześniu podała dość dokładną listę przybyłych emigrantów, już 
w listopadzie stwierdza, że prawie wszyscy mężczyźni wyjechali 
z miasta31 32. Zjawisko to zrozumiałe wobec tęgo, że już w końcu 
września zaczęło się na terenie Wielkopolski antyszwedzkie powsta
nie, sprawia jednak, że w żadnym wypadku nie jesteśmy w stanie 
podać pewnie ani momentu największego nasilenia emigracji, ani 
też określić liczby emigrantów w chwili je j największego nasilenia. 
Cytowane wyżej liczby należy więc traktować jako liczby emigran
tów, którzy przewinęli się przez Śląsk w drugiej połowie 1655 r.

Równie poważne trudności napotykamy przy ustalaniu składu 
społecznego emigracji. Niewątpliwie trzon jej tworzyli mieszczanie 
i szlachta; która jednak z tych warstw przeważała wśród emigran
tów, nie wiemy. Jeśli chodzi o chłopów, to niewątpliwie wielu z przy
byłej wraz z szlachtą i mieszczanami służby było pochodzenia chłop
skiego. Czy jednak osiadli na roli chłopi również szukali schronienia 
przed Szwedami na ziemiach śląskich, nie jesteśmy w możności 
stwierdzić, albowietn zachowane źródła nie dają nam w tej mierze 
żadnych wskazówek. Dość niedokładnie również jesteśmy poinfor
mowani co do ilości duchownych przybyłych na Śląsk, bez obawy 
jednak popełnienia omyłki możemy stwierdzić, że liczba zakonni
ków i świeckich księży przybyłych na Śląsk była dość poważna. Nie
oczekiwanie pokaźna była również liczba Żydów szukających schro
nienia przed Szwedami na ziemiach śląskich, przy czym pewnai ich 
część pozostała nawet po ukończeniu wojny na Śląsku 3-.

Rzecz jasna, że wśród tej licznej rzeszy szlachty i mieszczan 
emigrujących na Śląsk spotykamy wielkie różnice majątkowe. Wy
starczy przeglądnąć listę emigrantów bawiących we Wrocławiu we

31 Miasto Milicz do generalnego starosty 7 IX  1655, WAP Wrocław, Fiirst. 
Eresl. V 2 b. Streszczenie relacji miaista Wrocławia z 19 listopada podaje 
Mo s b a c l h ,  op. cit., s. 340.

32 Na dokładniejsze ustalenie składu społecznego emigracji nie pozwala 
fakt ziaginięcia większości oryginalnych relacji miejskich. Streszczenia zaś 
podane przez Mosbacha są zbyt ogólnikowe. O znacznej ilości Żydów przyby
łych na Śląsk przekonujemy się na podstawie nawet tych pobieżnych danych 
zamieszczonych w wydawnictwie Mosbacha.



wrześniu, by znaleźć tu przedstawicieli patrycjatu miejskiego i drob
nych rzemieślników. Podobnie przedstawiała się, rzecz jasna, 
sprawa ze szlachtą. Tak więc do stolicy Śląska przybywają przed
stawiciele magnaterii w otoczeniu licznej służby i mieszkają 
w domach przy Rynku lub ulicy Mikołaja, jak Dorota Przyj emska, 
Mikołaj Szołdrski, kasztelan biechowski, Anna Leszczyńska, żona 
podskarbiego koronnego, której dwór liczący 53 osoby staje w gos
podzie „Pod Złotym Hełmem” przy ulicy Mikołaja. Równocześnie 
jednak zjawiają się przedstawiciele biedniejszej szlachty, nie wy
mieniani nawet po nazwisku, bez służby, gnieżdżący się po bocznych 
ulicach lub nawet przedmieściach 33.

Gdy z kolei przychodzi nam zastanowić się nad przyjęciem, z ja
kim spotykali się emigranci polscy na Śląsku, musimy w pierwszym 
rzędzie pamiętać o tym, że po pierwsze żywioł polski był tu, jak wy
kazują nowsze badania, silniejszy, niż to przypuszczano dawniej, po 
drugie zaś kordon graniczny, który oddzielał tę starą ziemię polską 
od Rzeczypospolitej, nie zdołał zerwać żywych stosunków gospodar
czych i kulturalnych łączących Śląsk z pozostałymi ziemiami Polski. 
Tak więc warto przypomnieć, że nie mówiąc już o Górnym Śląsku, 
który w przeważającej części był zamieszkany przez ludność polską, 
żywioł polski otaczał zwartym pierścieniem Wrocław, był silnie re
prezentowany w samym Wrocławiu, gdzie wówczas kazano w języ
ku polskim w dwu kościołach, mianowicie w kościele Św. Wojcie
cha i w kolegiacie świętokrzyskiej, oraz stanowił poważną mniejszość 
na prawym brzegu Odry na Dolnym Śląsku 34. W dziedzinie stosun
ków kulturalnych istniała jeszcze do wojen szwedzkich wymiana 
młodzieży między Polską a Śląskiem, albowiem z jednej strony mło
dzież śląska dążyła do szkół w Toruniu czy Krakowie, z drugiej mło
dzież polska zaczęła się zjawiać w szkołach śląskich. Jeszcze żywsze 
były stosunki gospodarcze łączące Śląsk z Polską. Jak wiadomo, na 
Śląsk, nie mówiąc o> innych towarach, eksportowano od dawna bydło 
polskie, w związku z czym przybywali tu liczni kupcy polscy za
opatrujący się w wyroby przemysłowe zachodniej Europy. Słynni 
zaś furmani wrocławscy znani byli nie tylko w województwie kra
kowskim, ale jeździli przez Tarnów, Jarosłarw daleko na Ruś. Warto 
wreszcie przypomnieć, że zarówno szlachta polska sąsiednich woje

35 Por. przypis 27.
34 O polskości okolic podwrocłalwfskich por. A. R o m b o w s k i ,  Polacy 

podwrocławscy (XVI—XIX w.) (Sobótka, R. III, s. 355—408). O kazaniach 
w kościołach wrocławskich por. protokół kapituły z 31 VIII 1655, AA, III b 13.



wództw, jak i magnateria prawie z całej Polski utrzymywała stosun
ki sąsiedzkie i towarzyskie, niejednokrotnie doprowadzające do 
związków familijnych ze szlachtą i arystokracją śląską. Wszystko to 
razem sprawiało, że po miastach śląskich istniała znajomość kultury 
i języka polskiego podtrzymywana przez wydawane tu w pokaźnej 
ilości podręczniki języka polskiego i lektoraty polskie w poszczegól
nych szkołach. Wszak we Wrocławiu pisał w r. 164'6 Kuschius, autor 
podręcznika polskiego, te słowa: „Znajdzie się przeto wielu, którzy 
nie tylko mają szczególną chęć i zamiłowanie do języka polskiego, 
lecz także tu, we Wrocławiu, uważają go za szczególny dar Boży“ 33. 
Później jeszcze, z początkiem XVIII w. pastor śląski Rorman zamie
ści w podręczniku języka polskiego te charakterystyczne słowa:

A choćby wolność polska zaginęła
Sława języka jej będzie słynęła35 36 37.

Praktycznym przykładem tej znajomości języka polskiego we 
Wrocławiu jest np. spisany w języku polskim w latach już po wojnie 
szwedzkiej wyrok sądu „kompromisarskiego“ w sprawie między 
sławetnym kupcem tarnowskim Janem Galbrychtem a sławetnym 
mieszczaninem i kupcem wrocławskim Frydrychem Frantzem ;{r. Nic 
dziwnego też, że w tej sytuacji poważna część emigrantów .zjawia
jących się na ziemiach śląskich przybywała tu na terytorium znane 
sobie i że wielu z nich mieszczanie śląscy witali jako ludzi dobrze 
znajomych.

Wszystko’ to sprawiało, że przynajmniej w pierwszej fazie emi
gracji ludność Śląska przyjmowała emigrantów życzliwie, tym bar

35 Zagadnienie handlu śląskiego w XVII w. czeka na opracowanie. Handel 
wołami wymieniamy tu jedynie przykładowo; jak wiadomo, handlowano jesz
cze szeregiem innych rzeczy. Że handel ten kwitnący w XVI w. rozwijał się 
dalej w XVII w., może świadczyć m. in. fakt, że jeszcze w r. 1630 dwaj kupcy 
tarnowscy piszą o sprzedaży wołów na Śląsku za 17 000 złp (Muzeum Tarnow
skie, Acta advocatialia, 92 f. 701). W tym samym roku spotykamy się z pro- 
testacją furmana wrocławskiego Macieja Gerlacha przed sądem ławniczym 
w Tarnowie, tamże, Acta scabinalia, 71, s. 182. O stosunku mieszczaństwa wro
cławskiego do kultury polskiej1 pisze J. G i e r o w s k i ,  Mieszczaństwo polskie 
na Śląsku w XVI i XVII wieku (Szkice z dziejów Śląska, Warszawa 1953, 
s. 234—266). Cytat K u s c h i u s a ,  Teksty źródłowe do historii Wrocławia, 
I (Sobótka, Seria B, z. 2 s. 69).

36 Stychy wrocławskie, Katowice, br., druk bibliofilski, s. V.
37 Muzeum tarnowskie, Acta scabinalia, 73. Ciekawy ten dokument zamie

rzam opublikować w jednym z dalszych numerów „Sobótki".



dziej że przecież pewna część przybyłych dawała okazję do zarobku 
tubylcom. Że takie, a nie inne było ustosunkowanie się mieszczan 
śląskich do uchodźców, świadczą pisma miast śląskich pisane do Naj
wyższego Urzędu w odpowiedzi na wezwanie Jerzego III, księcia 
legnickiego, generalnego starosty Śląska, do ograniczenia napływu 
emigrantów i roztoczenia kontroli nad nimi. Rada miasta Wrocławia 
stwierdzała w swym piśmie, że nie mogła „odmówić przyjęcia w mie
ście tych, którzy byli zaopatrzeni w dobre papiery, ze względu na 
dobrosąsiedzkie stosunki, na prowadzony z Polską handel i wreszcie 
dlatego, że w poprzednich latach w czasie niebezpieczeństwa wojen
nego i zarazy okazano tutejszym mieszczanom sąsiedzką życzliwość 
przyjmując ich [w Polsce]Zaznaczając dalej, że zrobiła wszystko, 
by do miasta nie dostali się ludzie podejrzani, podkreślała, że musi 
dbać o to, by „obserwowano sąsiedzką życzliwość i chrześcijańską 
litość" 38. Podobną nutę życzliwości można wyczuć w piśmie rady 
miejskiej Milicza, która podkreśla, że emigranci nie prowadzą żad
nych interesów handlowych i żyją z własnych funduszy — ,,von 
ihrem baaren Pfennig" 39.

Podobnie w większości wypadków wyglądało zapewne ustosun
kowanie się magnatów śląskich do polskich feudałów. Książę Syl- 
wiusz Oleśnicki odstąpił na jakiś czas swój zamek w Bierutowie 
Rozrażewskiemu, tenże sam książę obiecał zaopiekować się żoną Bo
gusława Leszczyńskiego przebywającą we Wrocławiu 40. Zobaczymy 
zaś dalej, jak życzliwie ustosunkował się hr. Oppersdorff do króla 
i królowej polskiej przyjmując ich do swego zamku w Głogówku. 
Rzecz jasna, że w miarę upływu czasu, gdy oswojono się z niedolą 
uchodźców, gdy zaczęto odczuwać niedogodności związane z poby
tem znaczniejszej liczby emigrantów na ziemiach śląskich, wzajemne 
stosunki emigrantów z ludnością tubylczą tu i ówdzie ulegały po
gorszeniu. Częste przekraczanie przez szlachtę granicy w obu kie
runkach wywoływało obawę ludności śląskiej, by to zachowanie się 
Polaków nie ściągnęło na prowincję najazdu szwedzkiego. Poszcze
gólni z emigrantów, zarówno feudałowie, którzy nigdy nie opływali 
w większą ilość gotówki, jak i przedstawiciele klas biedniejszych, po 
pewnym czasie wpadali w trudności finansowe, co z kolei mogło do

38 Rada Wrocławia do gen. starosty 13 IX  1655, WAP Wrocław, loc. cit.
39 Rada Milicza do gen. starosty 7 IX  1655, loc. cit.
40 iKsiążę oleśnicki do Rozrażewskiego 24 XI 1655; tenże do Bogusława 

Leszczyńskiego 31 VII 1655, WAP Wrocław, F. Oels I 147, 1 t. I. Na materiały 
te zwrócił mi również uwagę mgr J. Leszczyński.



prowadzać do nieporozumień między gośćmi a gospodarzami41. 
Wreszcie nie należy zapominać, że wśród przybyłych na teren Śląska 
znaleźli się również ludzie niepewni, gotowi łowić ryby w mętnej 
wodzie* co z kolei dawało podstawę do skarg ludności wobec władz 
centralnych. Pewnym śladem tych skarg ludności jest rozporządze
nie cesarza z 11 listopada, w którym stwierdza: ,,co się zaś tyczy 
zbiegłych Polaków, pozwalamy łaskawie wystąpić przeciw tym, któ
rzy by w naszym księstwie śląskim popełniali jakiekolwiek wykro
czenia, bez względu na to, kim by byli“. Z drugiej strony i przybyli 
tu Polacy padali niejednokrotnie ofiarą miejscowych przestępców, co 
w konsekwencji przyczyniało się do zadrażnienia wzajemnych sto
sunków 42. W świetle wreszcie tego, co mówiliśmy wyżej o nastro
jach ludności protestanckiej, można śmiało przypuszczać, że odno
siła się ona niechętniej do Polaków niż katolicy. Wszystkie te jednak 
cienie nie pozwalają na wysnuwanie wniosku, jakoby zasadniczo 
życzliwy stosunek Ślązaków do emigrantów uległ jakiejś gruntow
nej zmianie.

Od tego stanowiska szerokich kół mieszczaństwa i szlachty ślą
skiej dość silnie odcinało się stanowisko naczelnych władz prowincji 
i kapituły wrocławskiej. Zachowanie się władz naczelnych było w pe
wnej mierze wywołane przesadną troską o nienarażanie się Szwedom 
i obawą przed odpowiedzialnością wobec niechętnie do emigracji od
noszącego się rządu wiedeńskiego. Inaczej przedstawiała się sprawa 
z kapitułą wrocławską. Zachowanie się bowiem „wielebnych" człon
ków kapituły było podyktowane niechęcią, z jaką niemieccy kanoni
cy odnosili się od dawna do swych polskich konfratrów. O szczegó
łowych posunięciach jednych i drugich będziemy mieli sposobność 
pomówić dalej.

Nie wiemy, niestety, kiedy uchodźcy z Polski poczęli się zjawiać 
na Śląsku, prawdopodobnie jednak pierwsi z nich zjawili się tu jesz
cze w pierwszej połowie sierpnia. Napływ uchodźców z Wielkopolski 
zwiększył się zapewne w drugiej połowie sierpnia i w pierwszych 
dniach września, a więc wówczas, kiedy Wielkopolanie doznali

41 O jałmużnach udzielanych poszczególnym uchodźcom dowiadujemy się 
z protokołów kapituły wrocławskiej.

42 Pismo cesarza z 11 XI 1655, załącznik do pisma radców cesarskich do 
kapituły, Wiedeń 13 XI 1655, AA, II a 13. O napadach na emigrantów polskich 
por. M o s b a c h, op. cit., s. 337, oraz Jan Opaliński, kasztelan koniński, do 
księcia Sylwiusza 26 VIII 1655, WAP Wrocław, F. Oels I 147 1, t. I, gdzie użala 
się na napad na swe mieszkanie w Żmigrodzie.



w pełni na własnej skórze, jak wygląda panowanie Szwedów w za
jętych województwach. Wśród uchodźców opuszczających Polskę 
w tym okresie i udających się na Śląsk, jak można sądzić z źródeł 
śląskich, przeważali przedstawiciele średniozamożnej i drobnej 
szlachty. Z senatorów zjawili się na ziemi śląskiej początkowo naj
wyżej kasztelanowie, i to mniejsi. W sierpniu wprawdzie zjawił się 
we Wrocławiu biskup chełmiński Jan Leszczyński, ale ten bawił tu 
chyba krótko, skoro jechał w poselstwie do Wiednia43. Emigracja 
wybitniejszych osobistości zaczęła się dopiero w drugiej połowie 
września, z chwilą gdy Szwedzi obiegłszy Kraków równocześnie po
częli zajmować miejscowości w południowej Małopolsce. Większość 
jednak wybitniejszych senatorów przybywających wówczas na Śląsk 
zatrzymała się na Górnym Śląsku. Na Górny Śląsk też przybyła pod 
koniec września królowa Maria Ludwika.

Wyjazd królowej z Krakowa nastąpił jeszcze przed 26 września, 
a więc przed datą opuszczenia starej stolicy przez króla. Ludwika 
Maria udała się ze swy|m dworem i prymasem przez Bielsk do Żyw
ca, gdzie stanęła zdaje się 26 września, potem podążyła do Raciborza, 
by udać się stąd w dalszą podróż w celu wyszukania miejsca stałego 
zamieszkania 44. Wybór jej padł w pierwszej chwili na stosunkowo 
niewielką miejscowość Koźle, dokąd przybyła prawdopodobnie 30 
września przed południem. Rychło jednak po przybyciu na miejsce 
okazało się, że małe to miasteczko, silnie uszkodzone pod koniec 
wojny trzydziestoletniej (w 1645 posiadało zaledwie 57 domów za
mieszkałych na 178 spalonych), nie może być w żadnym wypadku 
miejscem stałego zamieszkania dla. dworu królowej liczącego około 
200 osób 45. Toteż już 30 września postanowiła królowa, pewnie za

43 Jan Leszczyński bawił 3 VIII 1655 we Wrocławiu, skąd skierował list 
do cesarza, por. A. W a l e w s k i ,  Historia wyzwolenia Polski za panowania 
Jana Kazimierza, Kraków 1866, t. I, s. 82.

44 Datacja podróży królowej nie (jest łatwa; pewne jest, że 30 września 
była w Koźlu, skąd skierowała list do kapituły wrocławskiej. Yidoni w de
peszy z 30 listopada stwierdza ogólnikowo, że wyjechała już z Raciborza (Teki 
rzymskie, 78, Zakład Dokumentacji PAN, Kraków); A. K o m i o n i e c k i ,  
Dziejopis żywiecki, Żywiec 1937, t. I, s. 214, stwierdza, że królowa przyjechała 
do Żywca prawie w jarmark świętomichalski, czyli około 29 września. Wydaje 
mi się więc, że można przyjąć, iż królowa stanęła w Żywcu 26, a opuściła 
miasto 27 września. Drogę z Żywca do Raciborza (odległość około 100 km) 
mogła odbyć w ciągu dwóch dni tak, że naijwcześniej 29 września stanęła 
v/ Raciborzu. Odległość między Raciborzem a Koźlem (około 33 km) mogła 
przebyć w jednym dniu, stając tym samym 30 września w Koźlu.

43 Dane o Koźlu podaje W. D z i e w u l s k i ,  Zaludnienie Śląska..., s. 434.



radą kogoś znającego stosunki śląskie, szukać schronienia w Nysie, 
stolicy księstwa biskupa wrocławskiego, największym wówczas mie
ście na Górnyim Śląsku, słabo stosunkowo zniszczonym przez wojnę 
i posiadającym w swych murach zarówno zamek, jak i pałac miesz
kalny biskupów. W związku z tym zwróciła się królowa jeszcze 
30 września z Koźla do kapituły wrocławskiej skierowując do niej 
pismo, w którym stwierdziwszy, że Szwedzi zajęli łatwo pozbawioną 
naturalnych przeszkód Polskę i tym samym zmusili ją  do szukania 
schronienia w krajach cesarskich, prosiła kanoników jako zarządców 
biskupstwa po śmierci Karola Ferdynanda, by pozwolili je j osiąść 
ze swym dworem w Nysie4<5.

List królowej dotarł 2 października do Wrocławia i następnego 
dnia stał się przedmiotelm obrad kapituły46 47. Trzeba przyznać, że 
„wielebni" znaleźli się wówczas w dość trudnej sytuacji. Biskupstwo 
było już wówczas formalnie obsadzone, albowiem kapituła wybrała 
niedawno, na wyraźne życzenie cesarza, biskupem wrocławskim ar- 
cyksięcia Leopolda Wilhelma, niecodziennego łowcę beneficjów, 
będącego już wówczas biskupem Strasburga, Passawy, Halberstadtu 
i Ołomuńca48. Ponieważ jednak nowy elekt przebywał w danej 
chwili w Brukseli, a w dodatku papież jeszcze ńie zatwierdził wy
boru, wobec tego prawo do decyzji leżało całkowicie w rękach kano
ników. Otóż trzeba stwierdzić, że wśród kanoników, pomiędzy który
mi nie znajdował się już wówczas żaden Polak, istniała zastarzała, 
sięgająca jeszcze czasów sprzed 30 lat, kiedy to król polski narzucił 
im wybór królewicza na biskupa, niechęć do Polski 49. Do tej niechęci 
przyłączyła się obecnie obawa, że królowa zjawiwszy się w Nysie 
będzie mogła łatwiej zrealizować pozostałe, nie rozstrzygnięte pre
tensje finansowe dworu polskiego, powstałe po śmierci Karola Ferdy

Liczebność dworu królowej podana w przybliżeniu na tej podstawie, że następ
nie silnie zredukowany dwór królowej określano na około 50 osób. Trzeba też 
przyjąć, że dworowi towarzyszyła jakaś chociażby niewielka asysta wojskowa.

46 List królowej do kapituły wrocławskiej, Koźle 30 IX  1655, AA, II 13.
47 Protokół kapituły 3 X  1655, AA, III b 13.
48 H. J  e d i n, Die Krone Bohmen u.d. Bresslauer Bischofswahlen (Ar- 

chiv f. schlesische Kirchengeschichte, t. IV, s. 192).
49 Skład kapituły na podstawie protokołów przedstawiał się wówczas na

stępująco: sufragan Baltazar Liesch v. Homau, Filip Jakub v. Jerin, dziekan, 
Sebastian Rostock, archidiakon, Gotard F. Schaffgotsch, kantor, Franciszek 
Jan Welczek kanclerz; kanonicy: F. de Reąuesens, Kasper von Oberg, Karol 
F. Neander, Maciej Jan Stephetius, Maciej Doli, Ignacy Ferd. ob. Hartenberg, 
Jerzy F. Fróhlich, Gotfryd Gebel, Jan Jakub Brunetti.



nanda. Zasadniczo nieufnie wobec Polaków nastawieni kanonicy 
obawiali się obecności większego dworu królowej w Nysie i podejrze
wali, zdaje się, królowę, że gotowa przy pomocy swych licznych dwo
rzan sięgnąć po władzę w mieście, w którym na wypadek ewentual
nego napadu Szwedów na $ląsk upatrywali, wobec wielkiej ilości 
protestantów we Wrocławiu, schronienia dla siebie5P. Wszystko to 
razem stało się powodem, że ostatecznie po długich naradach posta
nowiono królowej odpowiedzieć odmorwnie. Decydując się jednak na 
odmowną odpowiedź odczuwali, zdaje się, kanonicy pewne zakłopota
nie. Przecież o schronienie prosiła wygnana przez heretyków ze swe
go królestwa katolicka monarchini, bratowa Zmarłego biskupa wro
cławskiego, żona władcy spokrewnionego z domem habsburskim. To
też odpowiedź kapituły na list królowej była swoistym przykładem 
hipokryzji i zakłamania. Zapewniwszy więc, że dopiero z jej listu do
wiedzieli się o ciężkiej sytuacji Polski, stwierdzali dalej: ,,dlatego 
współczujemy WKMci w tak ciężkiej sytuacji jak najbardziej, tym 
bardziej zaś współczujemy, że życzeniu WKMci w jej trudnościach 
zadość uczynić nie możemy". Jako powód odmowy podawali fakt, że 
cesarz postanowił umieścić w Nysie „główny spichlerz i arsenał" 
i zamierza tam skierować liczną załogę żołnierską, „dla których to 
żołnierzy wyznaczono liczne stacje i pomieszczenia w cywilnych tam
że domach (nie zostawiając żadnego z nich wolnym)". W końcu 
stwierdzali, że wobec dokonanego już wyboru biskupa nie mogą dys
ponować miastem, które i tak wskutek wojny — jak twierdzili — 
zostało zniszczone 50 51.

Na tej odpowiedzi nie skończyła się jednak fałszywa gra kapi
tuły. Wiedząc, że przybywający do Nysy Polacy mogą się naocznie 
przekonać, że załoga cesarska jeszcze tam nie przybyła, że spichlerz 
i arsenał jest jeszcze w sferze projektów, rozpuszczali wieści, że 
cesarz jest przeciwny temu, by królowa, z pochodzenia Francuzka, 
ze swym w pewnej części niepolskim dworem usadowiła się w stoli
cy księstwa biskupiego 52.

50 Prawdziwe powody odmowy podane w protokole kapituły z 3 X  1655 
oraz w liście do radców biskupich w Wiedniu 3 X  1655, AA, II a 13.

51 Kapituła wrocławska do królowej, Wrocław 3 X  1655, AA, II a 13. List 
ten, jak wynika z protokołów kapituły, był dyskutowany i zatwierdzony do
piero 4 X  1655 i niewątpliwie wówczas dopiero ekspediowany.

52 Depesza Vidoniego z 12 X  1655, Teki rzymskie, 78. Jak widać z tej de
peszy, usiłowano w ten sposób usprawiedliwić postępowanie kapituły wobec 
nuncjusza i przedstawicieli episkopatu bawiących wówczas w Nysie. Dla ści



W rzeczywistości bowiem sprawa przedstawiała się całkiem ina
czej. Decyzja kapituły w sprawie niewpuszczenia do Nysy królowej 
była przez nią podjęta na własną rękę i jeszcze tego samego dnia 
skierowała kapituła pismo do radców cesarskich w Wiedniu, głównie 
do hr. Jana Adolfa Schwarzenberga, tłumacząc obszernie swą decy
zję i prosząc go, by zechciał ją usprawiedliwić wobec cesarza53 54 55 56, 
Charakterystyczny też jest fakt, że radca cesarski Schwarzenberg 
proszony przez posła kapituły o natychmiastową decyzję uznał, że 
w wypadku niebezpieczeństwa można by królowę przyjąć w Nysie 
żądając od niej jedynie, by tam przybyła z możliwie nielicznym 
dworem 5ł. Dopiero też w drugiej połowie października otrzymali 
kanonicy od cesarza pozwolenie na pozostanie przy swej pierwotnej 
decyzji35. Podobnie jeszcze 23 października nie było przewidzianej 
załogi cesarskiej w Nysie, a co do spichlerza, to jeszcze w pierwszym 
piśmie kanonicy prosili cesarza, by nie obciążał miasta zbytnio 
w tej sprawie 5e.

Odmowna odpowiedź kapituły przeczytana dopiero 4 październi
ka doszła królowę nie wcześniej jak chyba 6 tm. stawiając ją w dość 
kłopotliwej sytuacji57. W tym ciężkim momencie przyszedł jej z po

słości trzeba przyznać, że sprzeciwiając się sprowadzeniu królowej do Nysy 
kapituła postępowała zgodnie z poglądami Najwyższego Urzędu i głównodo
wodzącego na Śląsku, Hatzfelda.

53 Kapituła do radców arcyksięcia (biskupa wrocławskiego) 3 X  1655, AA, 
II a 13.

54 Posłem kapituły do cesarza był Leopold Prinz von Buckau. Zdaje on 
sprawę kapitule ze swego poselstwa listem z 9 X  1655 z Wiednia, AA, II >a 13. 
Wysłany pewhie 4 października przybył on do Wiednia 7 rano i po południu 
miał posłuchanie u Schwarzenberga. Charakterystyczne jest, że Schwarzenberg 
początkowo nie chciał mu dać żadnej odpowiedzi odkładając sprawę do de
cyzji cesarza. Ponieważ poseł zdawał sobie sprawę, że to nastąpi znacznie póź
niej, naciskał na Schwarzenberga, by jednak wypowiedział się sam w tej 
sprawie, aby kapituła wiedziała, co robić. Wówczas to Schwarzenberg po dłuż
szym wzdraganiu się oświadczył: „fiiglich kónnte der Kónigin die intromissio, 
si esset in periculo, cum exigua et curta aula nicht abgeschlagen werden'1. .

55 Decyzję tę przesłał kapitule Schwarzenberg listem z 16 X  1655, który 
doszedł kapitułę, jak wynika z aktu prezenty, dopiero 21 X  1655, AA, jw.

56 Sebastian Rostock w liście do kapituły z 23 X  1655 (ibidem) donosi, 
że załoga cesarska ma wkroczyć do Nysy następnego dnia. O oszczędzanie 
miasta prosi kapituła cesarza listem do radców arcyksięcia z 3 X  1655 (por. 
przypis 53). Cesarz pismem z 11 XI 1655 podtrzymał swą decyzję utrzymania 
w Nysie spichlerza dla wojska.

57 O odczytaniu listu kapituły do królowej dnia 4 X  1655 por. protokoły 
kapituły, loc cit.



mocą magnat śląski hr. Franciszek Oppersdorff ofiarując je j gościnę 
i pobyt w swym pałacu w Głogówku, miejscowości położonej 21 km 
na wschód od Koźla. Zaproszenie to było wynikiem długoletnich 
bliskich stosunków, jakie wspomniana rodzina magnacka utrzymy
wała w poprzednich latach z dworem Wazów polskich. Tak więc 
panowie Głogówka, Oppersdorffowie, korzystali w czasie wojny 
trzydziestoletniej parę razy w latach 1634, 1639 i 1642 z gościnności 
polskiej przebywając za zgodą króla Władysława w Niepołomicach 
lub nawet na zamku na Wawelu. Dodajmy, że Franciszek Euzebiusz 
Oppersdorff pozostawał w dobrych stosunkach ze zmarłym królewi
czem Karolem Ferdynandem, a w r. 1648 poślubił Annę Zuzannę 
von Bess, damę dworu Ludwiki Marii. Obecne zaproszenie było więc 
pewnego rodzaju rewanżem w stosunku do króla polskiego 5S.

Królowa przyjęła zaproszenie i 7 października zjawiła się ze 
swym dworem w Głogówku 58 59. Trudno się nie zgodzić, że Głogówek 
jako miejsce pobytu dla dworu był dość wygodny. Odległość nie
wiele więcej nad 100 km od granicy polskiej zabezpieczała przed 
niespodziewanym napadem szwedzkim, a z drugiej strony nie była 
zbyt wielką, by utrudniać komunikację z Rzecząpospolitą, stosunko
wo zaś niewielka odległość od Opola i Brzegu, miast utrzymujących 
stosunki z Wrocławiem, pozwalała tą drogą nawiązać kontakt pocz
towy z Zachodem 60. Samo miasteczko uległo wprawdzie przed 12 la
ty splądrowaniu przez armię Torstensona, ale, zdaje się, zdołało się 
z tego upadku podźwignąć i liczyło chyba co najmniej około 1000 
mieszkańców61. Ludność miasta była w poważnej części polska,

58 O stosunkach Oppersdorffów z Wazami pisze S. K l a r w o w s k i ,  Ver- 
haltnis der Reichsgrafen v. Oppersdorff auf Oberglogau zu den Konigen 
v. Polen (Jahresbericht d. Kóniglichen katholischen Gymnasium zu Loebschutz 
uber das Schuljahr von Ostem 1892, Głubczyce, nr 195, s. 1—6). W artykule 
tym znajdują się jednak pewne nieścisłości: tak więc Euzebiusz ożenił się 
z Anną Zuzanną nie w r. 1641, ale w r. 1648, por. E. W o i k o w s k y - B i e -  
d a u, Kónig Johann Kasimir von Polen und Reichsgraf Franz Eusebius von 
Oppersdorff (Oberschlesische Heimat, t. VII, Opole 1911, s. 122), oraz A. K o -  
s i a n ,  Fiihrer durch das schóne Oberglogau, Głogówek 1931, na podstawie 
znajdującego się w Głogówku obrazu Franciszka Euzebiusza z danymi do jego 
życia. Ślub odbył się wg Woikowskiego 6 I 1648.

59 Datę przybycia królowej do Głogówka podaje K a r w o w s k i ,  op. cit., 
s. 6.

60 Jak widać z cytowanej wyżej korespondencji Desnoyersa, dwór królo
wej utrzymywał żywy kontakt z Zachodem.

61 O zniszczeniu miasteczka przez Szwedów w r. 1643 pisze K a r w o w s k i ,  
op. cit., s. 4.



o czym świadczą liczne nazwiska polskie zarówno w urbarzu 
z r. 1635, jak i w księdze zgonów z r. 1680 (Skowronek, Rzecznik, 
Pyrlaczka, Pełka itd.) 62. Świadectwem polskości znacznej części lud
ności miasta jest to, że tutejszy dziekan był zobowiązany do wygła
szania kazań w języku polskim lub też zlecenia tych kazań jednemu 
z księży kolegiaty 63. Polska ludność miasta, która niewątpliwie re
krutowała się z okolicznych przeważnie polskich wsi, zachowała jesz
cze stare zwyczaje gorszące wizytatorów biskupich w r. 1652, a po
legające na tym, że na święto Bożego Ciała młodzież miasta przebie
rała się w skóry wilcze i niedźwiedzie i trąbiła na jakichś instrumen
tach dętych 64. W klasztorze franciszkanów, prawdopodobnie w na
wiązaniu do popularnych w Polsce jasełek, odbywały się w okre
sie Bożego Narodzenia jakieś widowiska ludowe, również surowo 
tępione przez wizytatorów biskupich. Mimo to, zdaje się, zamożniej
si mieszczanie byli pochodzenia niemieckiego i prawdopodobnie oni 
odgrywali główną rolę w władzach miejskich, skoro magistrat miasta 
płacił dziekanofwi specjalnie 40 talarów za wygłaszanie kazań w ję
zyku niemieckim65.

Trudno wobec braku autentycznych wiadomości stwierdzić, jak 
ludność tego górno-śląskiego, w znacznej części polskiego miasteczka 
przyjęła wygnaną z Polski królowę, a wkrótce potem i samego króla 
Jana Kazimierza. Według nieznanych źródeł, wykorzystanych przez 
historyków polskich z pierwszej połowy XIX  w., przyjęcie pary kró
lewskiej było serdeczne i życzliwe. Już jednak piszący w r. 1860 
historyk niemiecki poddaje tę wiadomość w wątpliwość, następny zaś 
historyk niemiecki piszący niedługo przed wojną światową stwier
dza, że ludność narzekała na pobyt królewskiego dworu i odnosiła się 
niechętnie do króla wygnańca. W braku konkretnych materiałów 
musimy operować przypuszczeniami. Rzecz jasna, że wobec pewne
go antagonizmu istniejącego między ludnością a feudalnym panem 
miasta mogły się odezwać pewne narzekania na Oppersdorffa, przyj
mującego dość wystawnie króla polskiego, co w konsekwencji mogło

62 Urbarium der Oberglogauischen Herrschaft ... zu Oberglogau in der 
1 / Gr. Gn. Hofftruckerey 1635; Księga zgonów z XVII w. przeglądana w pro
bostwie katolickim w Głogówku.

63 Audientia causarum, AA, II V 5 a, s. 431—434 oraz 135, z 22 VI 1652.
«4 Ibid.
65 Yisitatio ecclesiae Superioris Glogoviae 30 IV 1653, AA, II B 5 a, 

s. 135—152.



się odbić na kieszeniach mieszkańców miasteczka 66. Nie jest też wy
kluczone, że poszczególni mieszkańcy mogli się obawiać najazdu 
Szwedów w związku z pobytem tu króla polskiego. Trudno jednak 
przypuścić, by wśród polskiej ludności nie odezwało się współ
czucie dla zmuszonego do ucieczki z własnego kraju króla polskiego.

WłaściwTe miejsce pobytu dworu królewskiego, zamek-pałac Op- 
persdorffów, robiący dziś na zwiedzającym raczej ponure wrażenie, 
był wówczas ładną i dość przyjemną rezydencją. Składał się on już 
wówczas z dwu części, mianowicie zbudowanego w nieregularny 
czworobok zamku górnego i pierwszych skrzydeł wykończonego do
piero później również w nieregularny czworobok zbudowanego zam
ku dolnego 67. Desnoyers, który znał przecież rezydencje francuskie, 
określa zamek ten jaka jeden z najpiękniejszych i najwarowniejszych 
w najbliższej okolicy 68 69. Bawiący tu jeszcze w 1638 r. Jakub Sobieski 
zachwycał się również tym zamkiem i określił go jako „locum deli- 
ciosissimum i dziwnie wesołe" 60. Urbariusz, z r. 1635 stwierdza nie 
opisując dokładniej zamku, że leży „w miejscu zdrowym i wesołym". 
Według urbarza naokoło zamku rozciągał się ładny ogród owocowy, 
winnica oraz park z wodą płynącą, fontannami i grotami sztucznymi. 
Za murem zamkowym znajdował się ogród, w którym hodowano psy, 
i bażantarnia. Prawdopodobnie świetność zamku doznała częściowej 
szkody w związku z, rabunkiem szwedzkim w r. 1643, ale Oppersdorf- 
fowie przystąpili z energią do naprawy poniesionych szkód i w chwi
li przybycia królowej zamek odzyskał już pewnie dawną świetność 70.

Jeśli chodzi o odniesienie* się pana zamku do swych dostojnych 
gości, to było ono chyba najlepsze. 'Świadczy o tym korespondencja 
sekretarza królowej, Desnoyersa, oraz dobre stosunki, jakie król 
utrzymywał w późniejszych latach z panem zamku. W czasie 
pobytu para królewska nie szczędziła objawów życzliwości dla Fran-

66 O ciepłym przyjęciu Jana Kazimierza przez ludność Głogówka pisze 
„Gwiazdka Cieszyńska", 1857, nr 42—49; H. S c h in u r  p f e i 1, Geschichte der 
Stadt Oberglogau in O/S, Głogówek 1860, stwierdza, że ludność odniosła się 
niechętnie do Jana Kazimierza; W o i k o w s k y ,  op. cit., s. 123, pisze już o nie
chętnym ustosunkowaniu się ludności do Jana Kazimierza.

67 A. K o s i a  n, op. cit., pisze szeroko o działalności budowniczej Oppers- 
dorffa po r. 1643 i omawia, które partie dolnego zamku zostały zbudowane do 
r. 1655.

09 List Desnoyersa z 27 X  1655, Lettres de Pierre Desnoyers, Berlin 1859.
69 Reszty rękopisu Jakuba Sobieskiego, wyd. A. K r a u s h a r ,  Warszawa 

1903, s. 12.
70 Urbarium der Oberglogauischen Herrschaft.



ciszka Euzebiusza. Królowa trzymała do chrztu jego córeczkę, 
ochrzczoną zapewne na je j cześć imionami Ludwiki i Marii, król zaś 
obdarzył hrabiego tytułem dworzanina królewskiego i darował mu 
trzy rumaki ze swej stadniny 71 72 73.

Początkowo, jak wspomnieliśmy, do Głogówka przybyła sama 
królowa ze swym dworem, podczas gdy Jan Kazimierz przebywał 
wówczas jeszcze w Żywcu. Zdaje się jednak, że już 13 października 
zjawił się król polski na ziemi śląskiej w Żorach. Do miejscowości 
tej przybył na czele oddziału jazdy liczącej około 150 żołnierzy, 
podczas gdy pozostała część dworu razem z wozami i wojskiem, 
w sumie jakieś 1800 osób, jechała w pewnym oddaleniu za nim. Już 
wówczas było pewne, że i król udaje się do Głogówka, dokąd też 
chyba niedługo potem wyruszył, stając na miejscu 17 października ;2. 
Rzecz jasna, że tak wielki dwór nie zmieścił się w samym miastecz
ku i część jego, zwłaszcza żołnierze, została rozlokowana w okolicz
nych wsiach.

Niedługo po królu przybył do Głogówka nuncjusz papieski Piotr 
Yidoni /3, przebywający od początku października w Nysie, i zamiesz
kał w klasztorze franciszkanów w najbliższym sąsiedztwie zamku. 
Z czasem w Głogówku lub też miejscowościach sąsiednich znaleźli 
się również następujący senatorowie: prymas Andrzej Leszczyński, 
który zresztą przybył tu jeszcze razem z królową, Stefan Koryciń-

71 K a r w o w s k i ,  op. cit., s. 7.
72 Datacja pochodu Jana Kazimierza napotyka pewne trudności. Tak 

więc posiadamy dwa dokumenty datowane z 13 X  1655, wydane przez Jana  
Kazimierza w Żywcu (S. Szczot i kj a ,  Chłopi obrońcami niepodległości Pol
ski w okresie potopu, Kraków 1948, s. 38—39). Z drugiej strony dowiadujemy 
się z listu Rostocka i Stephetiusa z Nysy 17 X  1655 (AA II a 13), że wg przy
słanego im listu Sporcka, komendanta cesarskiego, król przybył ze swym od
działem do Żor 13 X  1655. Czyżby król przebył w jednym dniu odległość 63 km 
dzielących Żywiec od Żor? Gotowiśmy raczej przypuszczać, że przygotowane 
12 tegoż miesiąca dokumenty zostały antedatowane, by dłużej utrzymać fikcję 
pobytu króla na terenie Polski, i że król wyjechawszy 12 października z Żyw
ca 13 był rzeczywiście w Żorach. Co do daty przyjazdu króla do Głogówka 
można stwierdzić, że jeszcze 15 X  1655 piszący z Głogówka prymas stwierdza, 
iż nic tu nie wiedzą o tym, co się z królem dzieje (L. K u b a l a ,  Wojna 
szwedzka, Lwów, b.r., s. 225). O bytności króla 17 października w Głogówku 
dowiadujemy się z listu rezydenta szwedzkiego do króla szwedzkiego z Wied
nia 23 X  1655 (Wojew. Archiwum Państw, w Gdańsku — skrót: WAPGd — 31 
g. h. org.), który donosi na podstawie stwierdzenia posła królewskiego, Villa 
Lobos, przybyłego do Wiednia, że 17 n.st. był król już w Głogówku.

73 Yidoni pisze już 18 X  1655 z Głogówka, Teki rzymskie, 78.



ski, kanclerz koronny, arcybiskup lwowski Jan Tarnowski, biskup 
kujawski Kazimierz Floriap Czartoryski, kanclerz królowej, wyświę
cony tu na biskupa łuckiego Stefan Wydżga; wojewodowie: łęczycki 
Jan Leszczyński, sandomierski Władysław Myszkowski; kasztelano
wie: łęczycki Aleksander Sielski, sieradzki Hieronim Wierzbowski, 
smoleński Władysław Wołłowicz i inni74.

Zgromadzenie tak wielkiej ilości ludzi w małym mieście Gło
gówku i w zamku Oppersdorffów okazało się dość niewygodne 
i w ztwiązku z tym zastanawiano się ponownie nad perspektywą prze
niesienia całego dworu do Nysy. Rzecz charakterystyczna, że wiado
mości o takich zamiarach nie przekazuje nam ani nuncjusz, ani Des- 
noyers, za to władze wojskowe austriackie czerpiące widocznie infor
macje od swych wywiadowców ostrzegły 21 października administra
torów kapitulnych w Nysie, że dwór zamierza przenieść się do Nysy. 
Wiadomość ta przeraziła poważnie administratorów Rostocka i Ge- 
bela, tak że specjalną sztafetą wysłali pismo do Wrocławia prosząc 
o ostateczną rezolucję w tej sprawie75 76. Kapituła zebrała się wczes
nym rankiem i wziąwszy raz jeszcze sprawę pod obrady zdecydo
wała pozostać przy poprzedniej decyzji niewpuszczania dworu kró
lewskiego do stolicy biskupiej. Odpowiedni list wysłano zaraz 22 paź
dziernika do Nysy. Powtarzając tu dawne argumenty przemawiające 
przeciw wpuszczaniu króla polskiego do Nysy stwierdzono poza tym, 
że ,,JKM mogłaby tu odbywać w najwyższym stopniu niebezpieczne 
dla biskupstwa rady wojenne" i że ,,król szwedzki mógłby z tego 
powodu uzyskać pozór do ścigania swego nieprzyjaciela i wówczas 
tota moles belli spadłaby na miasto Nysę" 7C. Ostatecznie obawy ka
pituły okazały się bezprzedmiotowe, bowiem król albo zorientował 
się, że kapituła nie wpuści go do Nysy, albo też w ogóle władze 
wojskowe podejrzewały go o zamiar przeniesienia się do Nysy nie
słusznie, dość, że ostatecznie dwór królewski mimo trudności zwią
zanych z pobytem w małym miasteczku pozostał w Głogówku.

74 Senatorowie wymieniani na podstawie podpisów na dokumencie 
wprawdzie późniejszym, por. A. W a l e w s k a ,  Geschichte Leopolds und 
der Heiligen Ligue, Kraków 1861, s. X X X IX .

75 Sebastian Rostock do kapituły wrocławskiej, Nysa 21 X  1655, AA, II 
a 13. List ten wysłany 21 X  1655 o godzinie 12 przez specjalną sztafetę przy
był do Wrocławia 22 o godzinie 3 rano i o godzinie 6 rano był wzięty pod 
obrady kapituły, por. Protokoły kapituły z 22 X  1655, AA, III b 13.

76 Kapituła wrocławska do administratorów w Nysie 22 X  1655. W liście 
tym odsyłała kapituła administratorów po ostateczną decyzję do Hatzfelda.



Na podstawie zachowanych źródeł możemy stwierdzić, że w pier
wszych tygodniach pobytu uchodźców na Śląsku zespół bawiących 
tu senatorów wykazywał wszystkie niemal normalne wady politycz
nej emigracji. Przybyli pozostawali pod wrażeniem spadających nie
spodziewanie na Polskę poważnych klęsk, toteż nic dziwnego, że nie
których z nich opanował pesymizm i desperacja. „Optanda potius, 
quam speranda est amplius Regni istius in pristinum status restitu- 
tio“ — pisał do papieża biskup kujawski Kazimierz Czartoryski, 
a zapewne w sądzie swym nie był odosobniony 77. Ci, którzy jeszcze 
żywili pewne nadzieje, upatrywali możliwość restytucji dawnego 
królestwa jedynie przy pomocy któregoś z możnych sąsiadów, przy 
czym zdania były mocno podzielone co do tego, kto ma być tym 
przyszłym restauratorem Polski i jaką cenę można mu za to zapła
cić 78. Jak zwykle w gronie ludzi pozbawionych nagle normalnych 
zajęć, przygnębionych, odżyły ze zdwojoną siłą dawne podejrzenia 
i żale. Skierowały się one tym razem głównie przeciw królowej 
w związku z tym, że ta była Francuzką, a Francję, a raczej jej rząd
cę kardynała Mazariniego podejrzewano o to, że namówił Szwecję 
do napaści na Polskę. Doszło do tego, że poszczególni senatorowie 
ostrzegali prymasa, by trzymał się z dala od królowej, jeśli nie chce 
się narazić swym towarzyszom niedoli79. Nie brakowało wreszcie 
jednostek szukających pocieszenia w przepowiedniach i astrologii. 
Toteż słyszymy, że poszczególni z emigrantów pocieszali się przepo
wiedniami jakiegoś astrologa krakowskiego, być może Żurawskiego, 
według których Kraków jeszcze w grudniu miał zmienić pana i w lu
tym przyszłego roku miało przyjść do krwawej, zapewne niekorzyst
nej dla Szwedów bitwy 80. Nie bez znaczenia wreszcie pozostawał 
fakt, że wobec pospiesznego opuszczenia Polski i nieoszczędnej gos
podarki poszczególni magnaci dysponujący normalnie krociami ty
sięcy obecnie znaleźli się w trudnościach finansowych i z lękiem my
śleli o tym, że emigracyjny ich pobyt na Śląsku miałby się prze
dłużać 81. Zakończenie też istniejącego wówczas stanu nadzwyczaj

77 Kazimierz Czartoryski do papieża, Nysa 15 X  1655; Vetera monumentu 
Poloniae ct Lithuaniae historica, wyd. A. T h :e i n e r ,  t. III, Rzym 1863, 
s. 498.

78 L. K u b a l a ,  op. cit., passim.
79 Desnoyers 27 X  1655, op. cit., s. 6; depesza Vidoniego 12 X  1655, Teki 

rzymskie, 78.
80 Desnoyers 8 XI, op. cit., s. 13.
81 Widać to wyraźnie z listów kierowanych przez biskupów do papieża, 

T h e i n e r ,  loc. cit.



nego, a tym samym zakończenie emigracji było niewątpliwie głów
nym marzeniem wszystkich, bawiących na Śląsku. Inna rzecz, że co 
do sposobów likwidacji emigracji istniały różne poglądy sprawiające, 
że przebywający tu senatorowie dzielili się dość wyraźnie na dwie 
grupy. Jedna, znacznie liczniejsza, widziała możliwość zakończenia 
tego nienormalnego stanu na drodze porozumienia się ze Szwedami, 
druga myślała o akcji zbrojnej przeciw Szwedom, rzecz oczywista 
w oparciu o jednego z sąsiadów Polski: cesarza, Rakoczego lub Fry
deryka Wilhelma, elektora- brandenburskiego S2. Wiadomości docho
dzące z Polski sprawiały, że nastroje wśród emigrantów ulegały sta
łej fluktuacji i raz jedni, raz drudzy zyskiwali przewagę.

W pierwszej chwili, w momencie gdy prawie równocześnie zja
wili się w Głogówku król i nuncjusz, przeważały nastroje optymi
styczne. Z Pomorza dochodziły wieści o poprawnym stanowisku elek
tora i gotowości „Prusaków" polskich do bronienia słusznej sprawy; 
co do wojska kwarcianego łudzono się jeszcze, że wytrwa w wier
ności wobec króla. Wreszcie w tym czasie przybyli do Głogówka po
słańcy z Wielkopolski ze starostą babimojskim Żegockim na czele, 
donosząc o rozpoczęciu powstania w województwach wielkopolskich 
i prosząc o zapomogę pieniężną, by móc werbować regularnego żoł
nierza, niezbędnego, zdawało się, dla podjęcia skuteczniejszej akcji 
przeciw Szwedom. W związku z tym zwróciła się królowa do nun
cjusza, by zechciał upłynnić przesłane przez papieża, a przeznaczone 
dla Polski pieniądze, równocześnie król zamierzał przystąpić do bi
cia pieniędzy wykorzystując przywiezione na Śląsk srebra kościelne. 
Przez jakiś czas noszono się tu z projektem, by król starał się okręż
ną drogą udać do Prus Królewskich, by stanąć tam na czele wier
nych mu „Prusaków". Rychło jednak związane z tym nadzieje oka
zały się złudne. Nuncjusz, może przestrzeżony przez nieufnie wobec 
powstańców usposobionych senatorów, odmówił wydania pieniędzy 
na ten cel. Kiedy zaś ostatecznie Żegocki za wydobyte przez dwór 
pieniądze zwerbował jakąś siłę zbrojną i udał się z nią nad granicę, 
prowadzone przez niego oddziały zastraszone przez Szwedów przeszły 
na ich stronę lub też rozbiegły się 82 83. Równocześnie horyzont poli
tyczny emigracji uległ dalszemu zachmurzeniu.

82 Por. K u b a l a ,  op. citl, oraz mój artykuł przygotowany do druku 
pt. Rola szlachty i magnaterii w pierwszych latach wojny szwedzkiej w wy
dawnictwie zbiorowym Polska w dobie wojny szwedzkiej (przypuszczalny tytuł).

83 Depesza Vidoniego z 18 X, a w isi z 2 X I oraz inne depesze z tego czasu 
w Tekach rzymskich.



Mniej więcej równocześnie, gdzieś około połowy października, 
przyszły pewne wiadomości z Wiednia, że cesarz nie kwapi się 
z udzieleniem Polsce pomocy ani też nie spieszy się z przyjęciem 
propozycji następstwa tronu dla Habsburgów w Polsce 84 85. Z kraju 
dochodziły obok wiadomości korzystnych również i wieści budzące 
niepokój. Przybyły od Karola Gustawa kasztelan sochaczewski Bro
chowski rozpowiadał o tym, że Karol Gustaw nie odnosi się nieżycz
liwie do katolicyzmu, że przestrzega karności w wojsku i że czyni, 
co może, by pozyskać życzliwość szlachty. Równocześnie wśród obec
nych na Śląsku rozchodziły się wiadomości o niejasnym stanowisku 
Jerzego Lubomirskiego i zgromadzonych przy nim senatorów. Zda
wano sobie też sprawę z tego, że opuszczenie przez króla terytorium 
Rzeczypospolitej wywołało najgorsze wrażenie wśród szlachtyS5. 
Charakterystycznym wyrazem nastrojów panujących w Głogówku 
było to, że król w rozmowie z nuncjuszem, gdy rozważano możliwość 
powrotu do kraju, oświadczył wręcz, że nikomu nie może w pełni 
zaufać.

Nastroje kapitulanckie panujące wśród obecnych na Śląsku sena
torów wzmocniło specjalne przybycie w połowie października do 
Głogówka wojewody łęczyckiego Jana Leszczyńskiego. Pan wojewo
da chodził dotąd w glorii prawego obywatela i szczycił się przydom
kiem danym mu przez samego króla republicanus bonus, tym łatwiej 
więc było mu w tej chwili forsować swe zamysły, które szły zdecy
dowanie w kierunku doprowadzenia do porozumienia ze Szwedami. 
Rozumowanie Leszczyńskiego było proste. Uważał on, że Polska nie 
jest w stanie wyrzucić Szwedów z Polski i że wobec tego należy się 
z nimi porozumieć salwując za wszelką cenę stanowisko i przywileje 
magnaterii. Przejechawszy poprzednio przez całe terytorium Polski 
w charakterze posła Jana Kazimierza do Karola Gustawa musiał 
stwierdzić, że Szwedzi nie dotrzymują zawartych z nimi przez po
szczególne ziemie układów. Uważał jednak, że Szwedzi czynią tak 
dlatego, że po pierwsze nie skończyli jeszcze wojny, po drugie, że 
,,privatae sponsiones neminem obligant“. Inaczej będzie, gdy układ 
zawarty między Szwedami a przedstawicielami właściwej władzy 
w Rzeczypospolitej położy kres wojnie. W wyniku rozmowy z Karo

84 Depesze Vidoniego z 14 i 18 X  1655, Teki rzymskie, 78.
85 Depesza Vidoniego z 27 X  1655, Die Nuntiaturberichte des Petrus Vi- 

doni iiber den ersten nordischen Krieg aus den Jahren 1655—1658, von 
dr Artur Levinson (Archiv f. oesterreichische Geschichte, t. XCV, Wiedeń 
1906, s. 47) oraz depesza jego z tego dnia, Teki rzymskie, 78.



lem Gustawem doszedł on do przekonania, że król szwedzki obawia
jąc się interwencji państw obcych zgodzi się na zagwarantowanie 
magnaterii przywilejów, albowiem za cenę tych ustępstw zapewni 
sobie spokojne panowanie w Polsce. W związku z tym spodziewał 
się też wojewoda, że król szwedzki zgodzi się na jakieś honorowe 
załatwienie sprawy króla Jana Kazimierza, przy czym, jak się zdaje, 
wojewoda uważał, że wystarczyłoby zapewnienie królowi dożywot
nich rządów w Polsce z tym, by równocześnie Karol Gustaw, uznany 
następcą tronu, był dopuszczony do współrządów 86.

Zjawiwszy się w Głogówku rozpoczął wojewoda natychmiast 
odpowiednią akcję wśród senatorów i, zdaje się, bez większych trud
ności znalazł uznanie dla swych projektów wśród większości. Nie
długo po przybyciu króla przedstawiono parze królewskiej projekt 
Leszczyńskiego i zyskano zgodę na rozpoczęcie rokowań ze Szwe
dami. Rzecz jasna, że zarówno król, jak przede wszystkim ambitna 
królowa ustępowali niechętnie i mimo wyrażonej zgody nie zaniedby
wali żadnej okazji mogącej doprowadzić do podjęcia wojny ze Szwe
dami. Wojewoda łęczycki jednak nie zasypiał gruszek w popiele. 
Rozpisał listy do nieobecnych, przekonywał będących w zasięgu jego 
ustnej argumentacji. Ostatecznie też, jak się zdaje, pozyskał zgodę 
większości obecnych na Śląsku senatorów i przeprowadził uchwałę, 
że rokowania ze Szwedami miał poprowadzić on oraz Jerzy Lubo
mirski. W związku z tym nawiązał korespondencję z kanclerzem 
szwedzkim Oxenstierną domagając się oznaczenia miejsca rokowań 
i gwarancji bezpieczeństwa dla polskiej delegacji87. Ze strony 
szwedzkiej przyjęto chętnie wyciągniętą dłoń polskiego magnata 
i wystawiono nawet odpowiednie glejty. Zdawało się, że rzeczywi
ście tu, na ziemi śląskiej, w pałacu niemieckiego feudała zostanie 
bez względu na interes narodu rozwiązany problem Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Na dobitkę Szwedzi nie ograniczyli się do biernego 
oczekiwania na przybycie poselstwa feudałów polskich i wabienia 
ich perspektywą łatwego porozumienia, ale równocześnie wszczęli 
akcję ze swej strony. Na dworze króla szwedzkiego wiedziano do
brze o tym, że król polski nie czuł się dobrze w warunkach stworzo
nych mu przez konstytucje polskie i marzył o wzmocnieniu swej

86 Patrz wspomniany mój artykuł, gdzie szerzej rozwinięto tę sprawę i za
opatrzono w dokumentację.

87 J. Leszczyński do kanclerza szwedzkiego Oxenstierny, Głogów, 3 XI 
1655, WAPGd. loc. cit., por. również K u b a t  a, op. cit., s. 441, przypisy.



władzy, postanowiono więc nawiązać rokowania z samym królem 
ponad głowami feudałów. Postanowiono pomóc królowi w umocnie
niu władzy królewskiej w Polsce i w ograniczeniu polskich wolności 
za cenę dopuszczenia Karola Gustawa do współrządów. Z taką pro
pozycją zjawił się gdzieś chyba pod koniec października w Głogów
ku szwedzki generał Forgell 88 *. Nie wiemy, niestety, jakiej odpowie
dzi udzielono wówczas posłowi, w każdym razie nie odżegnano się 
od dalszych układów, skoro w pierwszych dniach listopada zjawił się 
z kolei drugi wysłannik Szwedów, działający obecnie jako pełnomoc
nik szarej eminencji na dworze Karola Gustawa hr. Schlippenbacha, 
pułkownik polski Fromhold Ludwighausen, zwany Wolffem, nie
dawny uczestnik obrony Krakowa i przebywający dotąd ze swymi 
oddziałami na pograniczu Śląska. Nie wiemy znowu dokładnie, 
z czym przybył Wolff, na pewno jednak przywoził jeszcze raz, może 
v/ nieco zmodyfikowanej postaci, propozycje Forgella i proponował 
nawiązanie porozumienia z samym Schlippenbachem, który zgłaszał 
swą gotowość przybycia do Głogówka. Wolff został dopuszczony do 
króla w pierwszych dniach listopada i już 3 tegoż miesiąca donosił 
Schlippenbachowi z Głogówka, że przedstawił królowi polskiemu 
treść swego poselstwa i zapewnienia życzliwości króla szwedzkiego 
i że Jan Kazimierz przyjął je  „gar lieblich und wohl... gleichfalls 
sich erbittende in allem guten IKMtt seinem Kónig und Herrn zu 
respondieren und gar gerne mit ihm in eine vertreulich und ange- 
nehme vetterliche Vertraulichkeit zu treten“. Poza tym donosił, że 
król przyjął wdzięcznie życzliwość hr. Schlippenbacha i prosił ,,der 
Herr Graf wolle sich gefallen lassen und sich bemiihen und IKMtt 
seinem gnadigen Kónig und Herrn ferner bei der Wohlmeinung zu 
erhalten und.das gute Werk zum gluckseligen gewunschten Ende 
balde helfen zu beforderen" 99.

Szwedzi jednak nie ograniczyli się do próby pozyskania króla dla 
myśli porozumienia się z nimi. W tym samym mniej więcej czasie zja
wił się w Głogówku niejaki Przerębski, który nawiązał z ramienia

89 K u b a l a ,  op. cit., s. 232, na podstawie dziełka Wyid\żigi, Historia 
praecipua^um rerum belli cum Suecis in aula Polona gestarum. Dziełko to 
wyszło również po polsku. Jest ono niewątpliwie stronnicze i wyraźnie prze
milcza pewne, a wybiela inne sprawy. Osobiście gotów byłbym raczej po
wątpiewać w ścisłość tych informacji o rokowaniach króla ze Szwedami, 
gdyby nie autentyczne dane o poselstwie Wolffa, o których niżej.

88 Fromholdt von Ludwikhaus genannt Wolff do hr. K. Schlippenbacha,
Klein Glogoff den 3 Novembr., st. novo 1655, WAPGd 31 o h org.



Szwedów bezpośrednie rokowania z prymasem. O rokowaniach tych 
jesteśmy poinformowani jedynie z drugiej ręki. Według tych wia
domości Szwedzi usiłowali, przekonać głowę Kościoła katolickiego 
w Polsce, że nie zamierzają walczyć z Kościołem i gotowi są w pełni 
uszanować prawa prymasa. Jak prymas przyjmował te oferty 
szwedzkie, nie wiemy, nie był jednak widocznie całkowicie niechętny 
koncepcji porozumienia się ze Szwedami, skoro te rokowania wzbu
dziły poważne zaniepokojenie nuncjusza. Sam zresztą już w kilka 
miesięcy później stwierdzi w liście do Bogusława Leszczyńskiego, że 
gotów był udać się do Szwedów w celu dalszych rokowań, ale uza
leżniał to od zgody króla i innych senatorów 90.

Tak więc, jak widzimy, w pierwszych dniach listopada nastroje 
kapitulanckie na dworze królewskim osiągnęły swój szczyt. 8 listo
pada donosił nuncjusz do Rzymu, że król prowadzi rokowania ze 
Szwedami, i wyrażał obawę, że układy te gotowe doprowadzić do 
wzajemnego porozumienia, o ile równocześnie cesarz nie złoży ja
kiejś korzystniejszej deklaracji. Według nuncjusza zjawił się wów
czas w Głogówku poza Wolffem jeszcze jakiś reprezentant księcia 
kurlandzkiego wysłany tam przez Szwedów. Jak dalece sytuacja 
wyglądała wówczas poważnie, świadczy najlepiej fakt, że nuncjusz 
nie usiłował już przeciwdziałać tym rokowaniom, by przez to na 
wszelki wypadek nie narażać się Szwedom 91.

Atoli ten nastrój panujący w otoczeniu królewskim został prze
łamany jeszcze przed 15 listopada, a więc dniem, na który król zwo
łał jeszcze wcześniej konwokację senatorów do Opola. Co było po
wodem przełamania tych nastrojów? Historyk tego okresu, Stefan 
Wydżga, świadomie zresztą zamazujący rzeczywistość i wma
wiający czytelnikowi, że właściwie nigdy poważnie nie myślano
0 układach ze Szwedami, twierdzi, że osobą podtrzymującą ducha 
otoczenia królewskiego była królowa. Rzecz, prawie pewna, że twier
dząc tak wyolbrzymia rolę tej zresztą rzeczywiście dość energicznej
1 stanowczej kobiety. Gdybyśmy szukali jednostek, które w podob
nym kierunku mogły wpływać na otoczenie królewskie, musielibyś
my niewątpliwie podkreślić rolę Stefana Czarnieckiego, który ostat

90 Depesza Vidoniego z 2 X I 1655, Teki rzymskie, 78; Andrzej Leszczyń
ski do Bogusława Leszczyńskiego, Nysa 17 IV 1656, rps. Czart. (Biblioteka 
Czartoryskich w Krakowie) nr 400, s. 210. Prymas pisze tam wyraźnie „nie 
wzdrygałem się i ja tej drogi do króla szwedzkiego, sine consensu jednak 
króla i senatorów nie chciałem jej przedsięwziąć*1.

911 Depesza nuncjusza z 8 X I 1655, Teki rzymskie, 78.



niego października zjawił się w Głogówku, by złożyć relację z obro
ny Krakowa, i który niewątpliwie musiał podtrzymać ducha wśród 
poszczególnych senatorów niechętnie ustosunkowujących się do 
myśli rokowań ze Szwedami 92. Takich zaś ostatecznie nie brakowało 
wśród obecnych w Głogówku. Do nich należał przede wszystkim 
kanclerz Koryciński, o którym nuncjusz, donosił, wprawdzie trochę 
później, że był zdecydowanie przeciwny układom ze Szwedami93.

Ważniejsze jednak od oddziaływania pojedynczych ludzi były 
wiadomości dochodzące z Polski o wzrastającym niezadowoleniu ze 
Szwedów, o ich zachowaniu się w kraju, wreszcie o przybierającym 
na sile powstaniu ludowo-szłacheckim w Wielkópolsce. Poszczególni 
senatorowie, wśród nich zaś główny zwolennik rokowań ze Szweda
mi Jan Leszczyński, zrozumieli wreszcie, że Szwedzi nie tyle nie 
chcą, ile nie mogą dotrzymać zawartych z Polakami umów, i że 
ewentualne rokowania ze Szwedami narażą senatorów na gniew 
i pomstę powstańców. Wrażenie tych wiadomości było tak silne, że 
nawet nadeszła tu chyba w przededniu wyjazdu do Opola wiado
mość o ostatecznej kapitulacji wojska polskiego nie wpłynęła po
ważnie na decyzje dworu 94 95.

Wyjazd dworu nastąpił 13 listopada, przy czym wobec tego, że 
droga przez Krapkowice wynosiła około 40 km, jest prawdopodobne, 
że jeszcze tego samego dnia wieczorem stanął król w Opolu fJ3.

Przybywając do Opola znalazł się król w swoim księstwie. Jak 
wiadomo bowiem, księstwa opolskie i raciborskie trzymane pierwej 
przez Władysława, potem przez królewicza Ferdynanda, obecnie 
przeszły we władanie Jana Kazimierza. Wprawdzie Jan Kazimierz 
zrzekł się swych praw do księstw na rzecz Ludwiki Marii jeszcze 
w lipcu 1655 r., ale wobec tego, że ta cesja nie została jeszcze za
twierdzona przez cesarza, musiał występować jako władca tych 
ziem 96. W połowie października też wysłał król swych przedstawi
cieli Gotarda Butlera, starostę preńskiego, i Franciszka Hildebranta, 
kanonika warszawskiego, którzy asystowali przy składaniu przez 
stany przysięgi na wierność Janowi Kazimierzowi. Z okazji objęcia

92 Awisi, Teki rzymskie, 78.
93 L e v i n s o n ,  op. cit., s. 49.
94 Zagadnienie to szerzej omawiam i dokumentuję w przygotowanym do 

druku cytowanym wyżej artykule.
95 List Desnoyersa z 12 X I 1655, op. cit., s. 11, donosi, że król udaje się 

jutro do Opola.
96 W. D z i ę g i e l ,  Utrata księstw opolskiego i raciborskiego przez Lud

wikę Marię w r, 1666, Kraków 1936, s. 54.



przez Jana Kazimierza władzy stany obiecały mu wypłacić sumę 
30 000 złp. płatnych w połowie na Nowy Rok, a w połowie wiosną 
1656 r. Q7

Opole, stolica ówczesnego Górnego Śląska, było w tym czasie ma
łym miastem liczącym chyba najwyżej 1000 mieszkańców, w znacz
nej jednak części narodowości polskiej, o czym świadczy chociażby 
fakt, że kazania polskie w starej kolegiacie Sw. Krzyża były wygła
szane w czasie sumy os. Koło miasta na wyspie odrzańskiej wznosił 
się zamek piastowski, znajdujący się jednak w stanie dość daleko 
posuniętego zaniedbania, tak że nawet nie wiadomo, czy król przy
bywszy do Opola mógł w nim zamieszkać, czy też raczej zamieszkał 
w którejś z kamienic w Rynku lub też w klasztorze franciszkanów 
Ludność miejska przyjęła swego bezpośredniego władcę najprawdo
podobniej życzliwie, władze miejskie ofiarowały nawet królowi dwa 
wiadra wina wartości 22 talarów i 12 groszy 10°.

W chwili przybycia do Opola król już, zdaje się, wyraźnie prze
chylał się do myśli zerwania rokowań ze Szwedami i podjęcia walki 
z nimi. 14 listopada rozmawiając z rezydentem gdańskim Barkman- 
nem oświadczył mu wręcz: ,,ich habe die Trouppen schon lassen zu- 
sammen ziehen, damit ich auch die Senatoren desto besser zwinge, 
die ihnen den wahrlich die Gefahr noch nicht so grose einbilden 
wollen“ 97 * * 100 101. Wypowiedź ta świadczy wyraźnie, że nie cenił wysoko 
sił powstania i zamyślał udać się d<? Polski na czele regularnego woj
ska. Łączyło się to z całkowicie usprawiedliwioną nieufnością króla

97 Stany ks. opolsko-raciborskiego do Jana Kazimierza 15 X  1655, WAP 
Wrocław, Rep. 35 II 7 g, s. 69.

38 F. I;d;z.i k o w ski ,  Geschichte der Stadt Oppeln, Opole 1863, s. 210, 
stwierdza, że miasto Opole liczyło w 1746 r. 1161 mieszkańców. O kazaniach 
w języku polskim por. Visitatio ecclesiae collegiatae Opolii (r. 1686) (Visita- 
tionsberichte der Diózese Breslau, Archidiakonat Oppeln, Erster Teil, 
v. J. Jungnitz, Wtfocław, s. 612). S. G o l a c h o w s k i  w swym studium 
Opole w roku 1787, (Przegląd Zachodni, 1952, 1—2, s. 134—135) stwierdza, że 
w tym okresie ludność o polskich nazwiskach wśród właścicieli gospo
darstw nie przekraczała 12°/o, w warstwach właścicieli warsztatów rzemieśl
niczych i handlowych około 40%, wśród pracowników najemnych 60%. Rzecz 
jasna, że sytuacja narodowościowa musiała wyglądać znacznie korzystniej 
130 lat wcześniej.

09 O zniszczeniu zamku pisze I d z i k o w s k i ,  op. cit. W XVIII w., jak 
podaje G o l a c h o w s k i ,  op. cit., s. 114, zamek nie był już używany.

100 I d z i k o w s k i ,  op. cit., s. 244.
101 Barkmann do V. Fabritiusa, Opole 14 X I 1655, WAPGd Nn 21, s. 491, 

oryginał.



do szlachty, która go już raz odstąpiła. Zgodnie z tym przekonaniem 
oświadczył też wówczas w Opolu nuncjuszowi Vidoniemu, który 
również przybył do tego miasta, że „nie powinien ponownie zawie
rzać tym, którzy go już raz zdradzili" 102.

Ten nastrój króla godził się z poglądami przybyłych na konwoka- 
cję senatorów, którzy po większej części pod wrażeniem wiadomości 
dochodzących z kraju, zwłaszcza z Wielkopolski, również uważali, że 
nie czas już na prowadzenie dalszych rokowań ze Szwedami.

Obrady konwokacji zaczęły się 15 lub 16 listopada i trwały parę 
dni. Na konwokacji według relacji prymasa zjawiło się 12 senato
rów, w tym zaś było poza prymasem czterech biskupów, dwóch wo
jewodów, a reszta kasztelanów. Imiennej listy obecnych, niestety, nie 
możemy dokładnie ustalić. W każdym razie brali w niej udział poza 
prymasem Andrzejem Leszczyńskim jego krewniak Jan Leszczyński, 
kanclerz koronny Stefan Koryciński, najprawdopodobniej poza tym 
byli obecni: arcybiskup lwowski Tarnowski, biskupi — kijowski Jan 
Leszczyński, kujawski Kazimierz Czartoryski i łucki Stefan Wydżga, 
wojewoda sandomierski Władysław Myszkowski, kasztelanowie — 
łęczycki Aleksander Sielski, sieradzki Hieronim Wierzbowski, smo
leński Władysław Wołłowicz i prawdopodobnie Stefan Czarniecki, 
aczkolwiek co do tego ostatniego możliwe, że przybył dopiero pod 
koniec zjazdu 103.

W trakcie samych obrad lub też jeszcze przed ich zaczęciem na
deszły z kraju pewne wiadomości, które niewątpliwie wpłynęły na 
ich przebieg. Tak więc Lubomirski bawiący na Spiszu przysłał list, 
w którym w nieco podrażnionym tonie zapewniał o swej wierno

102 Depesza Vidoniego z 15 XI 1655, Teki rzymskie, 78.
103 Andrzej Leszczyński w liście do podkomorzego kaliskiego 18 X I 1655, 

rps Czart. 400, s. 198, podaje liczbę 12 senatorów obecnych na konwokacji 
(przy tej sposobności warto podkreślić, że kopia znajdująca się we wspo
mnianym rękopisie nosi datę 18 XII, jest to oczywista omyłka i winno być 
18 XI, na co zwrócił już uwagę Kubala). Damus na podstawie nie zachowanych 
dziś relacji rezydenta gdańskiego Barkmanna utrzymuje, że w-konwokacji 
brało udział, tak jak podaliśmy, 4 biskupów itd., R. Dami u s, Der erste nor- 
disćhe Krieg bis zur Schlacht bei Warschau, Aus Danziger Quellen, (Zeit- 
sehrift des Westpreussischen Geschichtsvereins XII, Gdańsk 1884, s. 46). Teo
retycznie można by przypuszczać, że w Opolu byli ci senatorowie, którzy 
podpisali wzmiankowaną już przeze mnie plenipotencję dla Jana Leszczyń
skiego z 18 X I 1655, datowaną w Opolu, ale przecież niektórzy z nich mogli 
podpisać tę plenipotencję w Nysie.



śc i104. Równocześnie przybył od niego posłaniec Lubowiecki, który 
poinformował obecnych o poglądach marszałka i bawiących koło 
niego senatorów 105. Niemal równocześnie doszły do Opola wiadomo
ści o nastrojach panujących w wojsku, które przecież niedawno prze
szło na stronę Karola Gustawa. Według nich panowało niezadowo
lenie z dokonanej zdrady, zwłaszcza że wszystkie korzyści z tego za
garnęli „starsi", którzy „sami pobrali pieniądze". Według tych in
formacji większość wojskowych gotowa by była odstąpić króla 
szwedzkiego, „byle by obaczyli jakąkolwiek potęgę Króla JMci" 106. 
Wreszcie otrzymano z kraju wiadomości, że Szwedzi wzywają do 
Warszawy poszczególne województwa, lecz nie po to, by z nimi per
traktować, ale by im narzucić swe warunki 107 108 109.

Te wszystkie wiadomości obok wieści dochodzących z Wielkopol
ski, o których mówiliśmy wyżej, sprawiły, że postanowiono zerwać 
dalsze rokowania ze Szwedami i myśleć o podjęciu z nimi walki. 
Postanowienie takie nie było równoznaczne z powierzeniem sprawy 
oswobodzenia państwa masom szlachecko-ludowym powstańców. 
Przeciwnie, uznano, że „propriis viribus subsistere nie możemy" i za
jęto się kwestią, u kogo1 z sąsiadów należy szukać pomocy. Z wiado
mości przychodzących ze Spiszu wiedziano, że bawiący tam senato
rowie gotowi szukać pomocy u Rakoczego, ale widocznie ten projekt 
szukania pomocy u księcia utrzymującego kontakty z frondującymi 
dawniej magnatami, w dodatku heretyka, nie podobał się ani królo
wi, ani biskupom stanowiącym, jak widzieliśmy, poważną część ze
branych. Skutkiem tego, kiedy weszła na stół obrad sprawa, do „kogo 
się już finaliter udać o posiłki... conclusum tu do cesarza, nie opusz
czając Brandenburczyka" 10S. Zaraz też wyznaczono posłów do cesa
rza w osobach Jania Leszczyńskiego, wojewody łęczyckiego, i Jerze
go Lubomirskiego, marszałka koronnego 10\

Decyzja szukania pomocy do walki z najeźdźcą u obcych zasłu

104 Lubomirski do króla, Lubowla 9 XI 1655, rps Czart. 384, s. 319—320, 
przedrukowany z opuszczeniami i błędami u K u b a l i ,  op. cii., s. 233.

105 K u b a l a ,  op. cit., s. 233—234.
100 List prymasa do podkomorzego kaliskiego 18 X I 1655, loc. cit.
107 J. Leszczyński do podskarbiego koronnego, Opole 21 X I 1655, rps 

Czart. 394, s. 320, pisze, że wezwano te województwa do Warszawy „z tą li- 
mitacją, qui mlagis oboedire quam disserere mieli".

108 Głównym źródłem do historii tej konwencji jest list prymasa z 18 X I  
1655 podany przeze mnie w przyp. 103.

109 J. Leszczyński do podskarbiego koronnego, Opole, 21 XI 1655, rps 
Czart. 384, s. 320.



guje ze wszech miar na naszą uwagę. Jest ona niewątpliwie wyni
kiem obaw feudałów polskich, by w wypadku oparcia się w przy
szłej wojnie z nieprzyjacielem jedynie na siłach powstańczych, a więc 
masach drobnoszlacheckich i ludowych, nie doszło do ograniczenia 
wpływów i znaczenia magnaterii. Jak dalece ta obawa była silna, do 
jakiego stopnia senatorowie nie wierzyli w siły mas ludowych, 
świadczy najwyraźniej to, że za pomoc gotowi byli obcemu monarsze 
płacić nawet częścią terytorium państwa polskiego. Tak więc Jan 
Leszczyński, wojewoda łęczycki, który zresztą żywił wielkie na
dzieje co do ewentualnej pomocy elektora brandenburskiego, gotów 
był mu odstąpić część czy też całość Pomorza, uważając, że „lepiej 
ten kawalec utracić, niż wszystko, a on [elektor] bez rekompensy 
asistere nie może“ uo.

Przyjmując zasadniczo koncepcję walki ze Szwedami musieli 
obecni zastanowić się nad zagadnieniem zapewnienia królowi odpo
wiednich środków pieniężnych. W związku z tym zajęto się jeszcze 
raz projektem obrócenia sreber kościelnych na surowiec, z którego 
miano bić monetę. Sprawę tę,- jak wiemy z relacji nuncjusza, poru
szano jeszcze dawniej, ale na ogół napotykano tu opór czynników 
kościelnych m . Obecnie jednak biskupi bawiący na konwokacji zgo
dzili się na oddanie tych kosztowności do mennicy, którą równocześ
nie miano uruchomić w Opolu. Charakterystyczne jednak jest, że nie 
zamierzano pieniędzmi uzyskanymi w ten sposób wspomóc znajdu
jących się w ciężkich warunkach finansowych oddziałów po
wstańców wielkopolskich. Jak pisze prymas, postanowiono
„uczynić massam z tego i nie rozrywać, ale albo temu dać, 
co nas będzie ratował, albo na wojsko, które by się do nas 
przekinęło. Teraz żebyśmy mieli co wszczynać — pisze da
lej — sposobu nie mamy, bo nie mamy czym, już się nam 
dało znać porywać się tymi kawałkami*'110 111 112. Decyzja taka była zgod
na z nieufnością senatorów do wojny partyzanckiej i z przekonaniem, 
które parę dni później ujął w następujący sposób Jan Leszczyński 
twierdząc, że należy „dopiero zgromadziwszy jaką kupę ludzi opus 
aggredi, nie tylko impetu, ale constantia kończąc, boby mało na tym 
było wyciąć jeden szwadron i drugi, a potem województwa nieprzy-

110 J. Leszczyński do króla 24 X I 1655, rps Czart. 384, s. 326.
111 Relacja nuncjusza, Głogówek 27 X  1655, Teki rzymskie, 78.
112 A. Leszczyński do podkomorzego kaliskiego, Opole 18 X I 1655, rps 

Czart. 400, s. 198.



jacielcwji in praedam puścić i vitas obywatelów oddać in discrimen 
vitae“ 1VK

Przy sposobności tych rad wyszło też na jaw, że sytuacja fi
nansowa dworu jest tak dalece trudna, że król widział się zlmuszo- 
nym zwolnić pewnych urzędników dworskich nie mając pieniędzy 
na ich utrzymanie 1U. Podobnie też sprawa sfinansowania poselstwa 
do Wiednia natrafiała na dość poważne trudności113 114 ll5.

W końcu poruszono również w czasie obrad opolskich i sprawę 
koniecznej reformy ustroju państwowego. Wśród obecnych panowa
ło, zdaje się, dość powszechne przekonanie, że załamanie się państwa 
polskiego było w poważnej mierze spowodowane wadami maszynerii 
państwowej, o których tyle mówiono jeszcze w czasie lat poprzedza
jących katastrofę. Czy w tej sprawie powzięto już wówczas jakieś 
decyzje, wydaje się mało prawdopodobne. Przypuszczalnie ograni
czono się jedynie do ogólnej i nic nie kosztującej krytyki sejmu i sej
mików, przy czym ogólnie zgodzono się na sam fakt konieczności 
podjęcia i przeprowadzenia reform ustrojowych 116 117.

Na tym, zdaje się, wyczerpały się.główne tematy obrad konwo- 
kacji opolskiej. W związku z powziętą ogólną decyzją prowadzenia 
dalej wojny ze Szwedami kancelaria królewska przystąpiła do zre
dagowania szeregu pism. Tak więc jeszcze 17 listopada zwrócił się 
król listownie do Jerzego' Lubomirskiego dziękując mu za zapewnie
nie wierności i stwierdzając, że przyjmuje usprawiedliwienie jego 
niebytności w Opolu 11T. Dwa dni później skierowano list do woje
wody bracławskiego Potockiego wzywając go, by nie przejmując się 
zdradą hetmanów utrzymał w swych rękach fortecę kamieniecką, 
albowiem król nie zamierza rezygnować z walki i sytuacja jego wo
bec wierności województw pruskich i stanowiska elektora nie jest

113 Por. przypis 110.
114 Depesza nuncjusza, Opole 22 X I 1655, Teki rzymskie, 78.
115 J. Leszczyński do podskarbiego, Opole 21 X I 1655, rps Czatt. 384, 

s. 320. W liście tym J. Leszczyński prosi podskarbiego o pieniądze na podróż 
lub też o zwrot jakiegoś klejnotu koronnego, który podskarbi bezprawnie 
zatrzymał przy sobie.

116 Że wówczas rzeczywiście zastanawiano się nad sprawą naprawy Rze
czypospolitej, świadczy fakt, że w ‘ później szych listach Leszczyńskiego, czę
sto w okresie najbliższych tygodni, ujawniają się wzmianki o konieczności 
naprawy ustroju. Sam tenor wreszcie uniwersału, o którym niżej, potwierdza 
również przypuszczenie, że dyskutowano nad wadami ustroju.

117 Jan Kazimierz do J. Lubomirskiego, Opole 17 X I 1655, PAN, Biblio
teka w Krakowie, rps 1065, s. 461.



beznadziejna118. Podobne wezwanie skierowano do starosty kału- 
skiego Jana Zamojskiego, właściciela Zamościa. Król wyrażał w tym 
liście nadzieję, że Jan Zamojski nie odda swej fortecy nieprzyjacie
lowi. Wezwano również do wierności jeszcze nie zaatakowany przez 
Szwedów Lwów 119. Do wojewody bracławskiego pisał również i pry
mas. „Nie opuszcza rąk JKM — pisał prymas — i my przy nim bę
dący staramy się, żeby się nie ucieszył ten nieprzyjaciel. Powstaną 
i wszystkie województwa, które zawiedzione obietnicami króla 
szwedzkiego gemunt sub iugo ipsius“ 120.

Wreszcie, zapewne już po zakończeniu obrad komyokacji, wydano 
20 listopada uniwersał wzywający szlachtę do ogólnego powstania. 
Uniwersał ten, który niewątpliwie odegrał ważną rolę w zorganizo
waniu sił powstańczych, zasługuje na naszą bliższą uwagę. Charak
terystyczne jest, że król zwracał się w nim nie tylko do szlachty i se
natorów, ale do „wszystkich zgoła wobec" obywateli, do „wszystkiej 
kondycji i stanu" ludzi. W pierwszej też części tego aktu, będącej 
pewnego rodzaju przypomnieniem dziejów pierwszych lat panowa
nia króla, nie brakowało ostrych słów pod adresem szlachty i mag- 
naterii. Przypominał więc król zwłokę w płaceniu podatków, zrywa
nie dla prywatnych interesów sejmów, stwierdzał, że wojna z po
wstaniem ukraińskim uspokajana kilkakrotnie — wszczynała się po
nownie, albowiem nieprzyjaciel był „krzywdami niektórych łako
mych panów podrażniony". Bez ogródek dalej wypominano szlach
cie i magnaterii je j zachowanie się w pierwszych miesiącach wojny, 
zdradę pod Ujściem, zawieranie na własną rękę porozumień z wro
giem, to że jedni, „choć od nas wcześnie wiciami O' pospolitym ru
szeniu obwieszczani, do boku naszego nie przybyli, drudzy przybyw
szy deklarowali, że się bić nie będą, ale stać w szyku w imprezie 
wojennej zamiast wstręt czynić nieprzyjacielowi". Przypomniano 
również i fakt, że „mało takich było, co by zamków od przodków 
ich dobrze ufortyfikowanych dobrowolnie nie poddawali albo do 
swych majętności załóg nieprzyjacielskich nie brali".

118 List króla do wojewody bracławskiego z 19 XI 1655, rps Biblioteki 
Ossolineum, we Wrocławiu (skrót: Oss.) 400, s. 291.

119 J. Kazimierz do Jana Zamojskiego, Opole 19 X I 1655, Archiwum 
iGłówne Akt Dawnych (skrót: AGAD); Bibl. Ord. Zam. S. I, cz. III, t. 25, 
plik 300.

120 A. Leszczyński do wojewody bracławskiego, Opole 20 X I 1655, rps 
Oss. 400, s. 292.



Zwróciwszy następnie szlachcie uwagę na to, że nieprzyjaciel nie 
dotrzymuje swych obietnic i, nieznośnym swym uciskiem daje się 
we znaki wszystkim mieszkańcom Rzeczypospolitej, konkludował 
król: „nie minął czas, chociaż już tak daleko postąpił nieprzyjaciel, 
abyśmy utraconych miast i prowincyj odzyskać nie mogli". Dlatego 
też w imię wiary, miłości dawnych wolności wzywał wszystkich: 
„powstańcie". Ponieważ zaś nieprzyjaciel zająwszy kraj uniemożli
wił normalną akcję, nakazywał gromadzić się „jeden do drugiego, 
trzeci do dwu, czwarty do trzech, piąty do czterech i tak per conse- 
quens, by też każdy i z własnymi poddanymi zgromadźcie się". 
W końcu zapowiadał król, że skoro tylko posłyszy o ruchu zbrojnym 
w kraju, powróci do ojczyzny i nie będzie karał za poprzednie wy
kroczenia tych, co w oznaczonym terminie odstąpią nieprzyjaciela 1LM.

Uniwersał ten wzywający szlachtę do rozpoczęcia powstania bez 
względu na pomoc z zewnątrz i bez oglądania się na wojsko, zapo
wiadający przyjazd króla, skoro tylko usłyszy o ruchu zbrojnym 
swych poddanych, szedł, jak widzimy, dalej niż uchwały konwokacji 
i był w pewnej mierze sprzeczny z poglądami większości zebranej 
w Opolu magnaterii. Niestety, nie wiemy, kto był autorem uniwersa
łu, jedno jednak jest pewne, że musiał on wyjść spod pióra kogoś, 
kto był zwolennikiem rozpoczęcia akcji bez względu na pomoc obcą, 
kogoś, kto nie obawiał się wojny powstańczo-partyzanckiej. Wystar
czy porównać ten uniwersał z pisanym jeszcze przed przybyciem 
króla na Śląsk uniwersałem prymasa do szlachty, by przekonać się, 
że autorem był ktoś stojący daleko od obozu feudałów 121 122. Przema
wia za tym fakt zwracania się w uniwersale nie tylko do szlachty, 
ale i ostre akcenty pod adresem szlachty i magnaterii. Wszystko to 
przemawia też za tym, że autorem albo współautorem tego ważnego 
dokumentu był zwolennik nieubłaganej wojny ze Szwedami, Stefan 
Czarniecki.

121 Uniwersał króla Jana Kazimierza, Opole 20 XI 1655, Jakuba Micha
łowskiego Księga Pamiętnicza, Kraków 1864, s. 776.

J22 Uniwersał ten był mi dostępny w tekście łacińskim w Gigantomachii 
Kordeckiego, 1694, s. 201—204, nosi on tam datę 17 cal. Novembris, czyli 
16 X  1655. Jest to według Kubali ten sam tekst, co w rps Czart, nr 149 no
szący tam datę 17 listopada. Widocznie ta data powstała z mylnego odczyta
nia kalendarza łacińskiego. Z tekstu wynika, że był pisany przed kapitulacją 
wojska, skoro prymas wzywa do łączenia się z wodzami zwyczajnymi wojska. 
W związku z tym należy zrektyfikować twierdzenie Kfubal i ,  Wojna 
szwedzka, s. 234, jakoby w Opolu prymas wydał również uniwersał do 
szlachty.



Obrady konwokacji opolskiej zakończyły się zapewne 20 listopa
da, po czym Jan Leszczyński udał się w drogę do Wiednia z tym, że 
po drodze miał jeszcze wybadać poglądy bawiących w Nysie, a nie 
przybyłych na konwokację paru senatorów. W Wiedniu miał prosić 
cesarza o pomoc i ofiarować mu za to następstwo tronu w Polsce dla 
niego lub też kogoś z jego domu.

Pozostaje nam w końcu z naciskiem podkreślić: po pierwsze, że 
w gruncie rzeczy konwokacja opolska nie powzięła żadnych wyraź
nych postanowień 123 określających czas powrotu króla do Polski, po 
drugie, że mimo przeciwnych pozorów uchwały je j nie obudziły po
wszechnego zachwytu wśród senatorów. Uderzający więc przede 
wszystkim jest fakt, że nie wszyscy bawiący na emigracji senatoro
wie przybyli na nią. Nie mówiąc *już o bawiących na pograniczu wę
gierskim magnatach, którzy mogli przynajmniej wysłać na konwo
kację delegację, a ograniczyli się do przysłania szlachcica Lubowiec
kiego, szereg senatorów bawiących na Śląsku nie zjawił się w Opolu. 
Sądząc też z listu Leszczyńskiego, pisanego z Nysy po konferencji 
z balwiącymi tam senatorami, nie uśmiechał się im wcale naszkico
wany w uniwersale królewskim program działania 124 125. Było jednak 
i gorzej. Tak więc przebywający wówczas we Wrocławiu podskarbi 
koronny Bogusław Leszczyński, wymówiwszy się złym zdrowiem od 
przybycia do Opola, wezwał do siebie do Wrocławia paru senatorów 
i przedstawicieli szlachty wielkopolskiej i zapoznał ich ze swym 
projektem nawiązania na własną rękę bezpośrednich rokowań ze 
Szwedami, projektem, którego nawet potem nie wahał się realizo
wać. Tenże sam Leszczyński „swymi listami do niektórych osób to 
consilium opolskie w jakiś żart obracał" t25. Tak więc, jak widzimy, 
konwokacja opolska nie zespoliła wszystkich emigrantów magnac
kich we wspólnej decyzji podjęcia zdecydowanej walki z nieprzyja
cielem.

Tymczasem król zabawił jeszcze w Opolu do końca listopada śle
dząc stąd przebieg wypadków w Polsce i podejmując starania w ce
lu zrealizowania ustalonych na konwokacji w jego otoczeniu planów. 
Wiadomości przychodzące z Polski były różnorakie. Około 20 listo
pada przybył ktoś od wojska, który stwierdzał, że wśród j^zdy pol

123 Patrz korespondencja J. Leszczyńskiego, rps Czart. 384, passim i K u- 
b a 1 a, op. cit.

124 J. Leszczyński do króla 24 XI 1655, rps Czart. 384, s. 326.
125 Podskarbi do prymasa 11 IV 1655 i prymas do podskarbiego 17 IV 1655, 

rps Czart. 400, s. -208—212.



skiej przeważa coraz więcej gotowość powrócenia do służby prawo
witego króla i że wojsko chciałoby w wypadku podjęcia walki ze 
Szwedami ujrzeć swym dowódcą Stefana Czarnieckiego 12e. Po 20 
doszła do Opola wiadomość o oblężeniu. Częstochowy przez wojska 
szwedzkie i oporze, jaki Kordecki stawiał nieprzyjacielowi126 127. Już 
po wyjeździe króla z Opola dotarła wreszcie na Śląsk wieść, która 
do pewnego stopnia utrudniała powrót króla do Polski, mianowicie 
o ogarnięciu przez Szwedów oddziałów stanowiących dawną załogę 
krakowską, a przebywających na granicy Śląska. Czarniecki bo
wiem, który, zapewne po zakończeniu konwokacji opolskiej, wrócił 
już do swych wojsk w Będzinie, zamierzał je wobec upływu terminu 
przewidzianego w kapitulacji przeprowadzić na Śląsk, by stanowiły 
rdzeń przyszłej armii króla. Nieoczekiwanie jednak żołnierze sprak- 
tykowani i podburzeni przez wysłanników szwedzkich zażądali od 
Czarnieckiego wypłacenia żołdu, a skoro ten w braku pieniędzy nie 
mógł zadośćuczynić ich żądaniu, znaczna część żołnierzy zbuntowa
ła się i zbiegła do Szwedów. Czarniecki jedynie z małą garścią żoł
nierzy i oficerów zdołał przedostać się na Śląsk przynosząc królowi 
wieść o tym niepowodzeniu 128. Równocześnie niemal zlikwidowali 
Szwedzi oddziały pozostające pod komendą Wolffa i Denhoffa. Cho
rągwie te ogarnięte przez Szwedów poddały się Karolowi Gustawo
wi, Wolff zaś i Denhoff zostali aresztowani129 130.

Przebywając w Opolu zajął się król również sprawą bardzo waż
ną, mianowicie zgromadzeniem potrzebnych na wyprawę do Polski 
pienięćby. W sprawie obrócenia sreber kościelnych na potrzeby pań
stwowe napotykał król mimo zasadniczej zgody papieża i biskupów 
poważne trudności ze strony niższego kleru i zakonów. Wobec 
tego próbował zmobilizować fundusze w inny sposób. Jeszcze przed 
przybyciem do Opola wysłał w pierwszej dekadzie listopada kano
nika Hildebranda i sekretarza Rautena do kapituły wrocławskiej 
z żądaniem wypłacenia pozostałych sum spadkowych po Karolu Fer
dynandzie i wydania znajdujących się jeszcze w Nysie gobelinów 
czy też arrasów zmarłego królewicza 13°. Próba ta skończyła się jed

126 Depesza nuncjusza, Opole 25 X I 1655, Teki rzymskie, 78.
127 L. F  >r ą ś, Obrona Jasnej Góry w r. 1655, Częstochowja 1935, s. 232.
129 Ibid., s. 98 i 216.
129 List Wolffa do Schlippenbacha, b.d., WAPGd. 31 9 h.
130 Jan Kaziimierz do kapituły 'wrocławskiej, Warszawa 16 VIII 1655, 

praes. 10 X I 1655, AA, II a 13. Posłowie ci uzyskali posłuchanie w kapitule 
10 i 11 X I 1655, por. protokoły kapituły, ibid., III b 13.



nak niepowodzeniem, albowiem kapituła odmówiła wypłacenia ja 
kichkolwiek pieniędzy, a wydania gobelinów odmówili administrato
rzy nyscy mimo wyraźnej zgody kapituły wrocławskiej m . Ten ostat
ni fakt był zapewne specjalnie przykry dla króla  ̂ albowiem gobeliny 
te mogłyby służyć jako zastaw pod ewentualną pożyczkę. Wobec 
braku zastawu i wyniszczenia kraju przez niedawną wojnę, wreszcie 
niepewnej sytuacji międzynarodowej próby uzyskania jakiejś pożycz
ki na Śląsku skończyły się niepowodzeniem 131 132. Mimo niepowodze
nia tych planów przystąpił król, zdaje się w tym czasie, do prób 
uruchomienia mennicy w Opolu. Czy próby te doprowadziły wów
czas do jakichś konkretnych rezultatów, nie wiemy. Jedno jest pew
ne, że z czasem rzeczywiście uruchomiono na Śląsku mennicę kró-/ 
lewską, która biła tu monety polskie 133.

Pobyt króla w Opolu trwał około dwóch tygodni, po czym król 
udał się około 27 listopada do Głogówka 134. Niedługo po zjawieniu 
się króla w Głogówku przybył tam podkanclerzy czeski Kufstein 
jako poseł cesarza 135. Sprawa, z którą przybywał, wymaga zastano
wienia się w tym miejscu nad sytuacją i polityką dworu cesarskiego 
wobec Polski i króla polskiego.

131 kapituła wrocławska do Jana Kazimierza, Wrocław 12 XI 1655, AA, 
II a 13; o stanowisku siwym wobec posłów królewskich i nieoddaniu gobeli
nów piszą administratorzy nyscy 20 XI 1655, ibid. Kapituła jednak nie ak
ceptowała stanowiska administratorów, albowiem w liście skierowanym do 
komisarzy królewskich 4 XII 1655 (ibid.) stwierdzają, że odmowa wydania 
gobelinów nastąpiła „ex errore quodam“ i że gotowi uczynić wszystko, „ut 
error eiusmodi corrigatur et memorata peristromata et equi duo sine cunc- 
tatione extradantur“. Czy rzeczywiście król odzyskał te gobeliny, nie wia
domo.

132 Damuls ,  op. cit., s. 47.
133 O próbach uruchomienia mennicy pisze Damlus ,  op. cit., s. 47. 

O otwarciu mennicy w Opolu pod kierownictwem Tynfa i biciu tu pienię
dzy pisze M. G u m o w s k i ,  Monety polskie, Warszawa 1924, s. 140, jednak 
zdaniem jego pieniądze miały być bite dopiero w 1657 r. Przy tej okazji po
pełnia jaskrawą omyłkę stwierdzając, że wówczas (r. 1657) król i królowa 
szukali schronienia na Śląsku Opolskim.

134 1 XII pisze już król do cesarza z Głogówka, por. K u b a l a ,  op. cit., 
s. 442, w oparciu o Theinera. Jak wynika z depesz Vidoniego, król przybył 
jednak do Głogówka wcześniej, prawdopodobnie 27 XI 1655 (depesza z 4 XII 
1655, Teki rzymskie, 78).

135 O przybyciu Kufsteina 10 XI 1655 pisze Barkmann do Fabritiusa 
11 XII 1655, WAPGd Nn 21, s. 499.



Wspomnieliśmy już wyżej, że dwór wiedeński śledził z najwyż
szym naprężeniem przebieg wypadków rozgrywających się na te
renie Rzeczypospolitej i żywił poważne obawy, by ta wojna nie prze
niosła się na tereny cesarstwa. Toteż jeszcze w sierpniu wysłał ce
sarz do Karola Gustawa zdolnego dyplomatę Franciszka Lisolę, by 
zapewnić króla szwedzkiego o swych pokojowych zamiarach i uspo
koić go co do podejmowanych przez dwór wiedeński zbrojeń 13e. Gdy 
potem w lecie 1655 r. przybył do Wiednia poseł polski biskup Lesz
czyński i usiłował nakłonić cesarza do udzielenia Polsce pomocy 
ofiarując w zamian za to koronę, a nawet okupację południowo-za
chodnich ziem Rzeczypospolitej, spotkał się też ze zdecydowaną od
mową, którą próbowano osłodzić dość ogólnikowo sformułowaną 
propozycją pośrednictwa pokojowego 136 137 138.

Wobec takiego nastroju panującego w Wiedniu wiadomość 
o przybyciu na Śląsk króla polskiego wywołała zaniepokojenie i kon
sternację wśród radców cesarskich. „Wie ich abmerken konnte — 
pisał rezydent brandenburski w Wiedniu Lóben — ist man am Kai- 
serlichen Hofe sehr perplex, auch daneben furchtsam und gar wenig 
gemeint sich noch zur Zeit in diesen Krieg einflechten zu lassen" 13S. 
Ostatecznie nie żdecydowano się na usunięcie dworu polskiego ze 
Śląska, ale za to z obawy, by Szwedzi, nie chcieli wykorzystać pobytu 
Jana Kazimierza w Głogówku jako okazji do napadu na tę prowin
cję, zdecydował się cesarz na dalsze powiększenie przebywających na 
Śląsku oddziałów oraz przesunięcie tam jazdy Montecuculego i regi
mentu Garniera 139. W tym samym czasie polecono komendantowi sił 
zbrojnych na Śląsku Hatzfeldowi przeprowadzić inspekcję fortec 
śląskich 14°.

Tymczasem sytuacja cesarza stawała się coraz trudniejsza wobec 
tego, że równocześnie poseł elektora w Wiedniu Lóben począł w imie
niu swego pana domagać się nie tylko interwencji dyplomatycznej 
cesarza, ale nawet pomocy zbrojnej 141. Przy tym wszystkim z relacji

136 Patrz wyżej.
137 K u b a l a ,  op. cit., s. 227—228.
138 Zweite Relation (Lóbena) 23 X  1655, Urkunden und Aktenstiicke zur 

Geschichte des Kurfiirsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, t. XVII, 
Berlin 1877, s. 421—422.

139 Pismo cesarza, Ebersdorf 23 X  1655, Acta publica WAP Wrocław, 
G 557, s. 569; Stany śląskie do cesarza 23 XII 1655, ibid.

140 K 1 a w i 11 e r, op. cit., s. 47.
141 Insbruction fur Joh... Fr. v. Loben nach Wien, Coln a.d. Spree, 24 VIII 

1655 i Nebeninstruction 29 VIII 1655, Urkunden u. Aktenstiicke..., t. XVII, 
s. 416—418.



Lisoli dowiadywano się, że Szwedzi posiadający na dworze wiedeń
skim swych rezydentów śledzą z uwagą zachowanie się dworu cesar
skiego i zbrojenia austriackie, dowiadują się nawet o tym, o czym 
mówił poseł polski w Wiedniu 142. W związku z tym wszystkim ce
sarz, by zaspokoić z jednej strony żądania rezydenta polskiego i bran
denburskiego, z drugiej uspokoić poważnie zaniepokojoną opinię 
krajów Rzeszy, zdecydował się oficjalnie zaofiarować obu stronom 
walczącym swe pośrednictwo, przy czym do króla polskiego skiero
wano Kufsteina, a do króla szwedzkiego Póttingena 143.

Poselstwo jednak Kufsteina miało jeszcze inny cel. Otóż od pier
wszej chwili dwór wiedeński śledził z najwyższym zaniepokojeniem 
działalność Jana Kazimierza na Śląsku, obawiając się, że Szwedzi 
gotowi z faktu pobytu króla polskiego na Śląsku i przygotowywania 
tu przez, niego akcji zbrojnej przeciw Szwedom wyciągnąć konse
kwencje wobec prowincji cesarskiej. Obawy te znajdowały swój wy
raz w zachowaniu się władz śląskich wobec króla i emigrantów, 
o czym wspominaliśmy wyżej. Otóż trzeba tu stwierdzić, że w miarę 
upływu czasu postępowanie władz śląskich stawało się coraz surow
sze. Gdy mianowicie szlachta polska przebywająca na Śląsku poczę
ła przekraczać granicę prowincji, by brać udział w powstaniu wiel
kopolskim, władze cesarskie zastosowały represje wobec powracają
cych na Śląsk po ewentualnych porażkach. Już 25 listopada wydał 
cesarz rozkaz, by nie wpuszczać Polaków do Opola i Nysy, a z cza
sem rozciągnął ten zakaz na miasta Głogów, Namysłów i Wrocław 144. 
W związku z tym władze wojskowe nie ukrywały swego niezadowo
lenia z powodu pobytu dworu królewskiego w Opolu, rozpuszczały 
wiadomości o planowanym napadzie Szwedów na Opole, komendant 
zaś wojskowy Opola otwarcie stwierdził wobec króla, że opierając 
się na rozkazie cesarza nie powinien był wpuszczać króla do mia
sta 145. Z czasem zachowanie się władz stało się jeszcze przykrzejsze. 
Z początkiem grudnia Jerzy III, generalny starosta Śląska, areszto

142 Relacje Lisoli z 13 IX, 29 IX, 6 X  1655, Berichte Fr. v. Lisola, 
s. 102—110.

143 O poważnym zaniepokojeniu Rzeszy świadczą relacje Cieciszewskie- 
go, jezuity wysłanego przez dwór polski do Rzeszy, por. rps Czart. 384. 
passim. O poselstwie mediacyjnym Póttingena patrz relacja Lóbena 20 XI 
1655, op. cif., t. XVII, s. 486; o Kufsteinie por. A. W all e w s k i, Historia 
v>yzwolenia, t. I, s. 148.

144 M o s b a c h, op. cif., s. 340; o represjach w stosunku do szlachty pisze 
A. W a l e w s k i ,  op. cif., t. I, s. 150.

145 Depesze Yidoniego z 25 XI i 4 XII 1655, Teki rzymskie, 78.



wał kasztelanów smoleńskiego i bełżeckiego oraz młodego Obucho- 
wicza upatrując w jednym z nięh przywódcę powstania wielkopol
skiego' Żegockiego 146. Wypadki zaś zatrzymania poszczególnych Po
laków poczęły się mnożyć. Gdy zaś dwór polski przystąpił do dru
kowania jakiegoś ulotnego pisma politycznego, może uniwersału 
opolskiego, w nadwornej drukarni.w Głogówku, książę brzeski kazał 
drukarnię opieczętować i skonfiskował druk 147.

Cesarz, który aprobował te zarządzenia władz śląskich, obecnie 
w związku z poselstwem Kufsteina postanowił im pomóc w rozcią
gnięciu kontroli nad dworem polskim proponując przez tego posła 
królowi, by przeniósł się do Wrocławia i zamieszkał na zamku.

Jest zrozumiałe, że wobec zachowania się władz śląskich Kuf- 
stein przybywający z propozycją przeniesienia się króla do odległego 
od Małopolski Wrocławia nie mógł być przez króla przyjęty zbyt 
ciepło148. Niemniej jednak trudna sytuacja polityczna króla i ko
nieczność politykowania z cesarzem, do którego przecież wówczas 
udawał się Jan Leszczyński, zmusiła go do niezrażania sobie posła. 
Wobec tego król oświadczył Kufsteinowi, że będzie unikał wszelkich 
posunięć, które mogłyby spowodować reakcję Szwedów i ich atak 
na Śląsk, równocześnie jednak odmówił stanowczo przeniesienia się 
do Wrocławia stwierdzając, że w Głogówku czuje się całkowicie do
brze i bezpiecznie 149 150. Co do propozycji pośrednictwa oświadczył swą 
gotowość do przyjęcia jej, co mógł uczynić tym spokojniej, że, jak 
zobaczymy dalej, równocześnie decydował się już na powrót do Pol
ski, a więc tym samym sprawa ta, w wypadku gdyby weszła w sta
dium realizacji, przesuwała się w daleką przyszłość. Rzecz oczywi
sta, nie zaniedbał król sposobności, by interweniować u posła w spra
wie aresztowanych szlachciców. By zatrzeć wrażenie chłodnego przy
jęcia posła, ofiarował król wyjeżdżającemu w połowie grudnia Kuf
steinowi złoty łańcuch 15°.

Równocześnie z pobytem Kufsteina w Głogówku odbywały się 
w pałacu Oppersdorffa znacznie ważniejsze narady absorbujące 
w większym stopniu uwagę króla i jego doradców. W tych dniach

116 Depesza Vidoniego z 13 XII 1655, ibid. oraz Barkmann do Fabritiusa 
11 XII 1655, loc. cit.

147 Depesza Vidoniego z 24 I 1655, Nuntiaturberichte, s. 55, oraz J. Lesz
czyński do księcia Schoenhoffa 31 I 1656, rps Czart. 384, s. 400.

148 O rozgoryczeniu królja pisze Vidoni w depeszach z 4 i 13 XII 1655,
Teki rzymskie, 78. /

149 A. W a Ile w sk  i, op. cit., t. I, s. 152.
150 Depesza Yidoniego z 18 XII 1655, Teki rzymskie, 78.



bowiem przyszły do Głogówka listy od bawiących na Spiszu senato
rów. W jednym z nich Lubomirski donosił, że ma uzasadnioną na
dzieję przeciągnięcia wojska koronnego na stronę króla i że szlachta 
rozgoryczona na Szwedów również jest gotowa do wystąpienia prze
ciw najeźdźcom. W związku z typa domagał się możliwie rychłego 
powrotu króla do kraju 1M. Wiadomości Lubomirskiego potwierdzał 
w drugim liście podkanclerzy koronny Trzebicki zapewniając, że 
istnieje sprzysiężenie wśród wojskowych, na mocy którego wojsko 
z chwilą powrotu króla porzuci Szwedów 151 152. W tym samym czasie 
przyszły jeszcze do króla listy od miasta Lwowa i jego komendanta 
Grodzickiego 153.

Pod wrażeniem tych wiadomości odbyło się 10 grudnia posiedze
nie obecnych w Głogówku senatorów, w którym brał również udział 
Czarniecki. Na posiedzeniu tym uchwalono, że król winien jak naj
szybciej powrócić do kraju. Zdaje się, że na tym samym posiedzeniu 
omawiano też sprawę, dokąd ma się udać król. Niektórzy radzili, by 
próbował się przedostać do Prus, inni radzili Lwów jako miejsce 
pobytu. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja skierowania się do Lwowa, 
jako miejsca, bardziej odległego od terenów zajętych przez wroga, 
a równocześnie bliższego stanowiskom wojska kwarcianego. Pewną 
rolę w przyjęciu koncepcji udania się do Lwowa mogła również ode
grać chęć króla kontrolowania wszczętych przez poszczególnych se
natorów rokowań z Rakoczym 154. Z królem miała się udać część 
senatorów oraz nuncjusz, przy czym podróż orszaku królewskiego 
miała się odbywać pod ochroną oddziału jazdy 155.

151 J. Lubomirski do nuncjusza, Lubowla 28 XI 1655; T h e i n e r ,  op. cii., 
t. III, s. 496.

152 A. Trzebicki do nuncjusza, Lubowla 7 XII 1655; T h e i n e r ,  op. cii., 
t. III, s. 500.

153 Barkmann do Fabritiusa 11 XII 1655, loc. cit.
154 Ibid.
155 Depesze Vidoniego z 13 i 16 XII 1655, Teki rzymskie, 78. Co do woj

ska, to sprafwa nie przedstawia się jasno. Król, jak wiadomo, przybył na 
Śląsk z kilkuset żołnierzy liczącą siłą zbrojną. Na żądanie cesarza zgodził się 
w listopadzie oddać żołnierzy do rozporządzenia cesarzowi, który podobno 
zaciągnął żołnierzy tych pod swe sztandary ( W a l e w s k i ,  op. cit., s. 151). 
Według depesz nuncjusza oddziały te skierowane nad granicę rozbiegły się 
i przeszły w służbę szwedzką. Wprawdzie O. Górka twierdzi w swym arty
kule Górnie „Potopu“ w fantazji Sienkiewicza i rewelacjach historyków 
(Problemy, 1955, nr 1, s. 17), że królowi towarzyszyło 300 dragonów, ale nie 
podaje źródeł, na których się opiera. Wobec tego nie jestem w stanie stwier
dzić, z jaką siłą zbrojną wybrał się Jan Kazimierz do Polski. Jest (jednak 
niewątpliwe, że bez osłony wojskowej nie wybierałby się w tę podróż.



Ostatnie dni pobytu na Śląsku wypełnił król przygotowaniami do 
podróży, przede wszystkim staraniaimi o zapewnienie sobie potrzeb
nych na podróż i na zaciągi wojskowe pieniędzy. Ta ostatnia sprawa 
nie przedstawiała się prosto. Próby uzyskania jakiejś pożyczki od 
Gdańska podejmowane poprzez rezydenta gdańskiego zakończyły się 
niepowodzeniem 156 157 158. Podobnie spełzły na niczym projekty zapewnie
nia sobie dochodów z nie obsadzonych biskupstw, albowiem nuncjusz 
wypowiedział się przeciw temu. Z konieczności więc powrócił król 
do pierwotnego projektu uzyskania pieniędzy od duchowieństwa. 
Sprawa ta nie przedstawia się jasno. Zdaje się, że ostatecznie wobec 
zasadniczej zgody biskupów uzyskał król od kleru świeckiego pewną 
ilość sreber kościelnych. Gorzej przedstawiała się sprawa uzyskania 
pieniędzy od duchowieństwa zakonnego. Na zwołanym w tej spra
wie posiedzeniu przedstawicieli zakonów jezuici, o których mówiono., 
że posiadają 50 000 dukatów, czyli 300 000 złp, odmówili jakiejkol
wiek pożyczki. Prowincjał jezuitów korzystając z faktu, że nie pod
legał władzy biskupów, odwoływał się do generała, co więcej, usiło
wał podać w wątpliwość to, czy pieniądze te pomogłyby w czymkol
wiek państwu. W dalszej wreszcie dyskusji przyznał się, że nie chce 
się zgodzić na ofiarowanie tych pieniędzy państwu z obawy, by nie 
ściągnęło to prześladowań na jego braci zakonnych ze strony Szwe
dów. Wobec istotnej niezależności zakonu od hierarchii kościelnej 
Polski, zdaje się, że ostatecznie król musiał zrezygnować z uzyska
nia pieniędzy od jezuitów i innych zakonów 15T.

Wśród takich konferencji i starań nadszedł wreszcie dzień wy
jazdu króla. Rano 18 grudnia wyruszył król w orszaku paru senato
rów w podróż do Polski, by przez Racibórz, Frysztat i Przełęcz Ja 
błonkowską udać się na Słowaczyznę i okrążając od południa Tatry 
dotrzeć do Lubowli, a stamtąd do Polski. W poHróż z królem obok 
nuncjusza wybrali się kanclerz koronny Stefan Koryciński, kasztela
nowie — łęczycki Sielski i smoleński Wołłowicz 15s. Część senatorów,

150 O usiłowaniach pożyczenia pieniędzy w Gdańsku pisze Barkmann 
w wzmiankowanym w przypisie 153 liście; sądząc jednak z tenoru listu próby 
te nie dały rezultatu.

157 O rokowaniach z jezuitami pisze niepodejrzany świadek, nuncjusz Vi- 
doni, w depeszy z 16 XII 1655, Teki rzymskie, 78. Mniej więcej to samo, ale 
nieco mnliej dokładnie podaje Desnoyers w liście z 12 XII 1655, Lettres...., 
s. 25—28.

158 Marszrutę królewską podaje D a  m u s ,  op. cit., s. 51. Listę (niekom
pletną) senatorów, którzy udali się w podróż razem z królem, ustaliliśmy na



przede wszystkim wszyscy biskupi z prymasem na czele, została na 
Śląsku.

Fakt poważnego zmniejszenia się dworu pozostałej w Głogówku 
królowej oraz zabrania przez króla osłony wojskowej dworu sprawił, 
że królowa podjęła wówczas 'ponownie myśl przeniesienia się z nie
licznym dworem do warowniejszej Nysy i zamieszkania tam w jed
nym z pałaców biskupich. Znając stanowisko kapituły w tej sprawie 
zwróciła się tym razem z odpowiednią prośbą przez rezydenta pol
skiego w Wiedniu, Viscontiego, bezpośrednio do cesarza. Dość nie
oczekiwanie tym razem cesarz zgodził się na zamieszkanie królowej 
w Nysie i 10 I 1656 r. zawiadomił o swojej decyzji kapitułę wrocław
ską 159 160 161. Pismo to doszło kapitułę 18 stycznia wywołując wśród „wie
lebnych" wyraźne niezadowolenie. Wobec jednak jasno wyrażonej 
woli cesarza nie próbowali się oni przeciwstawiać i skierowali jedy
nie do Wiednia pismo prosząc o decyzję, w której z budowli umieś
cić królowę 16°. Z pomocą kanonikom przyszedł nieoczekiwanie Naj
wyższy Urząd Śląski, który powołując się na zakaz cesarski wpusz
czania Polaków do poszczególnych miast śląskich zakazał kapitule 
wpuszczania królowej do Nysy aż do czasu otrzymania rozstrzygnię
cia cesarskiego, po które Urząd zwrócił się do Wiednia 1C1. Nie wiado
mo, jak skończył się ten spór władz centralnych z bardziej od cesarza 
cesarskimi władzami prowincjonalnymi, albowiem nie znamy dal
szego ciągu korespondencji, a królowa z niewiadomych przyczyn zre
zygnowała z przeniesienia, się do Nysy; wystąpienie jednak Naj
wyższego Urzędu jest dalszą jaskrawą ilustracją zachowania się

podstawie podpisów senatorów na diokumencie z 11 I 1656 podanych przez 
D a m u s a, op. cit., s. 51.

150 Ferdynand do kapituły, Wiedeń 10 I 1656, AA, II a 13. W liście tym 
cesarz podkreśla, że królowa przybędzie do Nysy z dworem liczącym tylko 
50 osób.

160 Kapituła do radców biskupich w Wiedniu, Wrocław 18 I 1656, AA, II 
a 13. Kapitule chodzliło mianowicie o to, czy umieścić królowę w zamku po
siadającym osobne wyjście poza mury mliasta, co wydawało się kapitule nie
bezpieczne, cży też w pałacu biskupim położonym w mieście.

161 Urząd Najwyższy wzywał kapitułę pismem z 11 I 1656, by nie wpu
ściła królowej do Nysy. Gdy następnie kapituła pismem z 18 I 1656 doniosła, 
że otrzymała w tej sprawie inne polecenia od cesarza, wówczas Urząd Naj
wyższy pismem z 20 I 1656 stwierdził, że podtrzymuje swoje uprzednie pis
mo i odnosi się w tej sprawie bezpośrednio do cesarza. Z pisma radców bis
kupich datowanego z Wiednia 5 II 1656 wynikałoby, że jednak cesarz pozo
stał przy swej decyzji korzystnej dla królowej.. Wszystkie cytowane pisma 
w kopiach AA, II a 13.



władz śląskich wobec polskiej emigracji. Podobnie zresztą mimo 
interwencji królewskiej nie zmieniło się, przynajmniej w pierw
szych miesiącach r. 1656, zachowanie się władz w stosunku do zwy
kłej szlachty. Na to ostatnie rzuca jaskrawe światło list Jana Lesz
czyńskiego, który pod koniec stycznia po powrocie z Wiednia zna
lazł się z powrotem na Śląsku. Wojewoda mianowicie skarży się, że 
władze śląskie gotowe są wydawać Polaków Szwedom na podstawie 
podejrzeń, iż poszczególni z nich walczą przeciw Szwedom, równo
cześnie zaś „wolno Szwedom nie tylko zaciągać na Śląsku, na co 
przez szpary patrzą, lud stąd wyprowadzać ... wolno Szwedom spolia 
ojczyzny naszej tu wywozić, nefas Szwedów aggredi ani aresztować 
naszych własnych rzeczy, co nam pobrali, a Szwedom residuum, co 
tu unieśli, chudziętom wolno aresztować, odbierać i szacować vitas 
i fortunas miserorum“. Przypomniawszy dalej, że książę generalny 
starosta zakazał druku manifestu na Śląsku, stwierdza: ,,si flere 
miseris apud amicum principem non licet, niech to cały świat osą
dzi" 162 163. Pozostałe źródła potwierdzają w pełni prawdziwość wypo
wiedzi wojewody 1C3.

Tymczasem resztę grudnia i pierwsze tygodnie stycznia r. 1656 
wypełniało pozostałym na Śląsku senatorom i królowej wyczekiwa
nie wiadomości od jadącego do Polski króla. Wobec trudnej komu
nikacji wiadomości te przychodziły do Głogówka z poważnym opóź
nieniem, w każdym razie jednak w połowie stycznia wiedziano już 
o tym, że król stanął na zietmi polskiej, a mniej więcej w tym samym 
czasie przybyli tu posłowie od wojska z tekstem konfederacji tyszo- 
wieckiej 164. Fakt, że w Głogówku i Nysie pozostała nie tylko królo
wa, odgrywająca zresztą specjalnie w tych niespokojnych czasach 
dość ważną rolę, ale również i prymas w otoczeniu poważnych sena
torów duchownych, sprawił, że mimo nieobecności króla te dwa mia
sta śląskie pozostawały jeszcze przez prawie pół roku ważnym ośrod
kiem polskiej myśli politycznej. Pozostali tu senatorowie razem 
z królową nie ograniczali się do omawiania różnych spraw Rzeczy
pospolitej i udzielania 'rad królowi, ale nawet czynnie interweniowali 
w bieg wypadków.

162 Leszczyński do księcia Schoenhofa 31 I 1656, rps Czart. 384, s. 400.
163 Depesza Vidoniego z 24 I 1656, Nuntiaturberichte, s. 55. Poza tym sły

szymy o zatrzymywaniu poszczególnych szlachciców pod zarzutem; że walczą 
przteciw Szwedom, a nawet o wydawaniu ich Szwedom. List Desnoyersa 
z 2 II 1656, Lettres..., s. 74..

16J List Desnoyersa z 17 I 1656, ibid., s. 57.



Trzeba też przyznać, że nie brakowało spraw, CO' do których na
leżało się wypowiedzieć lub też czynnie nimi się zająć. Tak ^ńęc 
niedługo po powrocie króla do Polski, na wiadomość o pomocy, któ
rej mu miał udzielić chan tatarski, znaleźli się zwolennicy Szwedów, 
którzy wykorzystali tę wiadomość rozpuszczając wśród szlachty 
zwłaszcza w Wielkopolsce pogłoski, że król zamierza wyko
rzystać Tatarów w tym celu, by ujarzmiwszy szlachtę zmie
nić ustrój Rzeczypospolitej. Pogłoski te znajdowały tym wię
kszą wiarę, że rozszerzał je m. in. podskarbi koronny Bo
gusław Leszczyński, który, jak widzieliśmy, właśnie w tym 
czasie usiłował dojść do porozumienia ze Szwedami. Wieści te roz
chodziły się szeroko i dotarły nawet do Wiednia i do bawiącego tam 
wówczas wojewody łęczyckiego, który też pisał zaraz przerażony do 
prymasa: ,,Do Wielkopolski trzeba pisać i wszędzie, bo pan pod
skarbi udaje, że szlachtę król chce wyścinać. Dla Boga, trzeba kor- 
roborować. Magnulm damnum jego odjazd, bo sieła zgorszył. Piszą 
mi z Głogowa, że się na głowę do Szweda cisną za jego pomyśle
niem" 165.

Sprawa ta musiała się rzeczywiście przedstawiać poważnie, toteż 
prymas wydał w styczniu uniwersał do szlachty, w którym zawia
damiając ją o powrocie do posłuszeństwa wojska i Kozaków katego
rycznie zaprzeczał plotkom, jakoby król sprowadzał Tatarów na zgu
bę mieszkańców Rzeczypospolitej, zapewniając uroczyście, że „nigdy 
to nie przyszło na myśl najlepszemu władcy" i że wojska tatarskie 
żadnej szkody szlachcie nie wyrządzą. „Dlatego miłościwi panowie 
bracia i panowie moi pozbądźcie się wszelkiej obawy i podejrzeń" — 
pisał dalej wzywając szlachtę, by łączyła się z wojskiem koron
nym 166.

Drugą sprawą, która interesowała bawiących tu senatorów, to 
była sprawa ewentualnego następcy tronu po Janie Kazimierzu. Jak 
wiadomo, na konwokacji opolskiej postanowiono ofiarować następ
stwo' w Polsce domowi habsburskiemu, tymczasem senatorowie ba
wiący na Słowaczyżnie forsowali usilnie kandydaturę księcia sied
miogrodzkiego Rakoczego. Z senatorów bawiących na Śląsku prymas 
początkowo gotów był popierać tę kandydaturę, potem jednak uległ 
argumentom wojewody łęczyckiego, który raczej wypowiadał się 
przeciw niej. Stanowisko bawiących na Śląsku senatorów przyczy

185 J. Leszczyński do A. Leszczyńskiego, Wiedeń 8 I 1656, rps Czart. 384, 
s. 370—373.

166 Uniwersał prymasa, Gigantomachia, 1694, s. 222—228.



niło się za to w większym stopniu do zarzucenia myśli o kandydatu
rze „Piasta", myśli zrodzonej w środowisku senatorskim na Spiszu. 
Kandydatem narodowym miał być według zdania senatorów skupia
jących się wTokół Lubomirskiego sam Lubomirski. Otóż trzeba stwier
dzić, że kandydatura ta przepadła w dużej mierze wskutek niechęt
nego stanowiska wobec niej rodziny Leszczyńskich, głównie prymasa 
i wojewody łęczyckiego167 168.

W otoczeniu królowej wreszcie zajmowano się wówczas sprawą 
przyszłych reform państwowych. Ślady, niestety wątłe, tych toczo
nych wówczas częściowo zapewne w Głogówku, częściowo w Nysie 
dyskusji znajdujemy zarówno w korespondencji Desnoyersa, jak 
i Jana Leszczyńskiego. Jak widać, zastanawiano się tu wówczas 
w pierwszym rzędzie nad sprawą ukrócenia samowoli posłów na sej
mach, przy czym zarysowała się wyraźna różnica zdań między se
natorami i najbliższymi doradcami królowej. Kiedy bowiem jedni 
chcieli za wszelką cenę utrzymać dawny ustrój Rzeczypospolitej 
i myśleli jedynie o skromnym ograniczeniu liberum veto ,,dempta 
jednak pereundi licentia", przy czym pod tą formułą rozumieli na
rzucenie posłom przysięgi lub też myśleli o innych ograniczeniach 
ich władzy, drudzy gotowi byli ograniczyć wręcz prawa sejmu, po
zostawiając izbie poselskiej jedynie prawo przedkładania próśb 
i uchwalania podatków, oddając rządzenie państwem senatowi, przy 
czym ‘król miałby decydujący głos w tym organie rozstrzygającym 
wszystko większością głosów. Podobne różnice zdań zarysowały 
się w sprawie sposobów przeprowadzenia tych zmian. Podczas gdy 
jedni myśleli o zwołaniu w tej sprawie specjalnej komisji, która by 
wysunęła projekty odpowiednich zmian, inni, jak wojewoda łęczycki 
Jan Leszczyński, gotowi byli tę sprawę powierzyć jednej osobie, któ
ra by dopiero potem przybrała sobie swobodnie doradców l,;a.

Pamiętać wreszcie trzeba, że mimo usunięcia się wówczas ze Ślą
ska i pewnej liczby szlachty, i senatorów emigracja polska nie ogra
niczała się jedynie do grupy senatorów i dworzan bawiących w Ny
sie i Głogówku. Dalej jeszcze terytorium Śląska było wówczas miej
scem schronienia dla jednych, a terenem przygotowywania akcji bo
jowej dla drugich. Głównymi punktami, w których skupiali się ów
cześnie emigranci, były niewątpliwie w pierwszym rzędzie Wrocław

167 Szerzej omawiam tę sprawę w przygotowanym do druku artykule 
Rola szlachty i magnaterii.

168 Szerzej omawiam tę sprawę i dokumentuję w przygotowanym do 
druku artykule Próby reform państwa w czasie wojny szwedzkiej.



i Głogów. We Wrocławiu przebywał czasowo Bogusław Leszczyński, 
Krzysztof Grzymułtowski i szereg innych. Tu wreszcie postanowio
no wiosną 1656 r. stworzyć prawną podstawę dla powstańczego ruchu 
rozwijającego się w WTielkopolsce, zawiązując konfederację woje
wództw wielkopolskich i zgłaszając akces do ogólnej konfederacji za
wartej w Małopolsce. 15 III 1656 r. zjechało' się do Wrocławia kilku
dziesięciu reprezentantów prowincji wielkopolskiej z wojewodą pod
laskim Piotrem z Bnina Opalińskim, kasztelanami: krzywińskim 
Maksymilianem Miaskowskim, biechowskim Mikołajem Szołdrskim, 
kamieńskim Andrzejem Starkowieckim; podkomorzymi: poznańskim 
Wacławem Leszczyńskim, kaliskim Krzysztofem Grzymułtowskim 
na czele. Nie brakowało wówczas wśród nich i znanych przedstawi
cieli średniej szlachty, jak Jan Opaliński, Andrzej Przyj emski, Ste
fan Bojanowski, Franciszek Ciświcki, Adrian Miaskowski i in. Cie
kawe jest, że wśród 'przybyłych nie znalazł się wówczas dotychcza
sowy przywódca powstania Krzysztof Żegocki ani też Bogusław 
Leszczyński.

Dużo dalibyśmy za to, by się dowiedzieć, gdzie, w którym lokalu 
starego Wrocławia odbywały się narady przybyłej szlachty. Możliwe, 
że zwyczajem polskim odbywały się one w którymś z kościołów ka
tolickich, np. Św. Wojciecha lub też w kościele Św. Krzyża. Zebrani, 
zapewne po dłuższej dyskusji nawiązując do postanowień konfede
racji tyszowieckiej i łańcuckiej, których postanowienia w całości 
przyjmowali, zawiązali konfederację; ..Obowiązując się tymi podpi
sami naszymi dla oswobodzenia wiary świętej katolickiej, dla dosto
jeństwa majestatu JKMci Pana Naszego Miłościwego nierozerwalnie 
w tym związku trwać i ostatecznie na wojnie persewerować". Przy
sięgano sobie nawzajem, „iż żaden z nas, jeden drugiego by też 
w największym Rzeczypospolitej razie nie odstępować, ani in alienas 
partes transire, fakcji żadnych ani scissiones et seorsivitates dys- 
membracji i wyjeżdżania z wojska, praktyki i konferencji szkodli
wych związkowi naszemu i schadzek prywatnych czynić nie będzie
my, zgodną wolą jednostajne serca niosąc na obronę Rzeczypospoli
tej". Tym, którzy w przeciągu dwu tygodni nie opuszczą Szwedów 
grożono, że będzie się ich uważało za zdrajców ojczyzny i będzie się 
im niszczyło majątki. Charakterystyczny jest fakt, że zawiązując 
konfederację nie wybrano wówczas wodza sił zbrojnych, ale zapo
wiedziano jego wybór w przyszłości, ,,za pierwszym zjazdem na
szym", obiecując „morę militari onemu podlegać ... i według arty
kułów wojskowych subesse et agere et pati omnia, co res et necessi-



tas, a przy tym imperium jego po nas wyciągać będzie, ńie zasłania
jąc się żadnymi szkodliwymi wplności swobód i. praw, które my ad 
feliciora odkładajmy tempora, excepcjami“ 169.

Uczestnicy tego zjazdu nie zabawili chyba długo we Wrocławiu 
i udali się na teren Wielkopolski. Gdzie odbył się zapowiedziany 
zjazd, na którym dokonano wyboru wodza konfederacji, nie wiemy; 
wiemy jedynie, że wodzem tym został wojewoda Piotr Opaliński i że 
pod jego dowództwem przystąpili Wielkopolanie wiosną do wzmożo
nej akcji przeciw Szwedom.

Fakt, że w połowie marca mogło się we Wrocławiu odbyć tak po
ważne zgromadzenie szlachty polskiej i że powzięto tu postanowie
nia tak wyraźnie zwrócone przeciw Szwedom, oznaczał w pewnym 
stopniu, iż pierwotne, niechętne emigracji polskiej stanowisko władz 
śląskich musiało ulec częściowej zmianie. W pewnej mierze mogło to 
być wynikiem ostrych protestów zgłaszanych poprzez nuncjusza ze 
strony króla, który groził, że w razie dalszych represji władz śląskich 
wobec Polaków skieruje na Śląsk oddziały tatarskie, w pewnym zaś 
stopniu mogło to być wynikiem coraz to gorszej sytuacji Szwedów 
w Polsce i tym samym zmniejszenia się realnego niebezpieczeństwa 
z ich strony dla Śląska 17°. W miarę nadchodzenia wiosny z terenu 
wojennego w Polsce zaczęły dochodzić coraz to korzystniejsze wia
domości, które rzecz jasna rozchodziły się również po miastach i mia
steczkach śląskich.

Wyrazem; polepszającej się sytuacji w Polsce było to, że pod ko
niec kwietnia król wezwał królowę do powrotu do kraju. Niemniej, 
aczkolwiek na dworze poczęto się przygotowywać do powrotu, po
byt na Śląsku przeciągnął się jeszcze o dwa miesiące171.

Na ten ostatni okres pobytu królowej na Śląsku przypada na
wiązanie bliższych kontaktów z feudałami śląskimi. W maju przy
była do Głogówka Ludwika księżna Brzegu, żona księcia Chrystia
na, z domu Anhalt Dessau, i zabawiła tu parę dni. Kontakt królowej 
z młodą księżną był tym łatwiejszy, iż księżna władała dobrze języ
kiem francuskim i należała do wielbicielek sentymentalnych po

169 Konfederacja województwa poznańskiego i kaliskiego do konfederacji 
lyszowieckiej i łańcuckiej przychylająca się przy dostojeństwie królewskim 
we Wrocławiu die 15 Martii 1656 uczyniona, AGAD, Zbiory Branickich, 5 p. 
10, s. 451.

170 Depesza Vidoniego z 8 II 1656, Nuntiaturberichte, s. 56.
171 List Desnoyersa z 27 IY  1656, Lettres..., s. 153.



wieści francuskich 172. Jak zwykle w chwili, gdy się ma opuścić jakiś 
kraj, postanowiła królowa zwiedzić najbliższe otoczenie udając się 
do broniącej się tak przed jej osobą Nysy. Tym razem wobec tego, że 
chodziło o proste odwiedziny śląskiego „Rzymu", nie napotkano for
malnych trudności i 16 maja udała się królowa do stolicy biskupiej 
zwiedzając tu jej osobliwości, przede wszystkim zapewne jej piękną 
gotycką kolegiatę z licznymi grobowcami biskupów. Podróż tę od
bywała królowa incognito pod przybranym nazwiskiem damy dworu 
Denhofowej, ale utrzymanie tego incognito nie udało się i przy wy- 
jeździe z miasta zastano na przedmieściach oddział wojskowy, który 
oddał królowej honory wojskowe, a sam głównodowodzący wojska
mi, Hatzfeld, który zresztą przed kilkoma dniami odwiedził królowę 
w Głogówku, zjawił się, by jej złożyć swe uszanowanie U3.

Mając obecnie spokojniejszą głowę zapewne w większym stopniu 
zwrócono wówczas uwagę na ludność okolicznych miasteczek i wsi. 
Niestety, nie mamy żadnych uwag emigrantów o ludności polskiej 
na Śląsku. Jedynie sekretarz królowej Desnoyers umieścił w jednym 
ze swych listów charakterystyczną notatkę: „Używa się tu [na Gór
nym Śląsku] języka polskiego i panują tu prawie te same co w Pol
sce zwyczaje. Mężczyźni prawie wszyscy mówią po niemiecku, ale 
wszystkie kobieity mówią po polsku, albowiem jest to język łagod
niejszy (plus douce)“ 174.

Odwlekany przez prawie dwa miesiące odjazd królowej nastąpił 
wreszcie pod koniec czerwca. Wówczas to w środę 28 czerwca wczes
nym rankiem opuściła królowa Głogówek i w towarzystwie prymasa, 
arcybiskupa Tarnowskiego, biskupów: Czartoryskiego, Wydżgi, woje
wody krakowskiego i szeregu żon senatorskich, w tym żony Czar
nieckiego, wreszcie trzech panien dworu, wśród nich Marii d’Arquien, 
udała się w kierunku Częstochowy. Część dworu zostawiła królowa 
jeszcze w Głogówku. Podróż szła w kierunku północnym.

Pierwszego dnia zatrzymano się na południowy popas w Koźlu, 
a na nocleg staftął dwór w posiadłości rodziny Proskowskich, praw
dopodobnie w Ujeździe. Następnego dnia po południowym popasie

172 Desnoyers w liście z 18 V 1656 pisze o wizycie (Lettres.... s. 166). 
Później nieco stwierdza (op. cit., s. 192), że księżna pochodziła z domu An- 
halt. Na tej podstawie można stwierdzić, że chodzi tu o żonę księcia Chry
stiana Ludwikę Anhalt Dessau, ur. w r. 1631, córkę Jana Kazimierza Anhalt 
Dessau i Agnieszki Hessen-Kassel (G. Mii n ch , Charlotte von Holstein-Son- 
derburg, Wrocław 1941, s. 7).

173 List Desnoyersa z 18 V 1656, Lettres..., s. 163—166.
174 List Desnoyersa z 8 VI 1656, ibid., s. 178.



u barona Kaspra Fels Colonna, możliwe że w Toszku, ruszono dalej 
i na noc zatrzymano się u jakiegoś nie nazwanego w źródłach dwo
rzanina zmarłej królowej Cecylii Renaty. Tu zatrzymano się cały 
dzień 30 czerwca, po czym w sobotę 1 lipca przekroczyła królowa 
granicę Polski udając się do Częstochowy 175.

Z chwilą opuszczenia przez krolowę i większość senatorów Śląska 
zakończył się najważniejszy etap emigracji polskiej w tej prowincji. 
Zapewne fakt zajmowania wówczas jeszcze części Wielkopolski przez 
wojska szwedzkie i późniejsze okupowanie tych stron przez wojska 
brandenburskie spowodował, że ziemie śląskie były jeszcze przez czas 
jakiś schronieniem dla poszczególnych obywateli koronnych, może 
nawet przez poszczególne miesiące nasilenie emigracji było większe, 
zapewne jednak nie osiągnęła ona już tych rozmiarów, co na przeło
mie 1655/56. Nigdy też już, wobec przebywania dworu na ziemiach 
polskich w następnym okresie wojny, emigracja nie odegrała takiej 
roli jak w omawianym okresie.

Pozostaje jeszcze zastanowić się nad sprawą znaczenia tej emi
gracji, znaczenia, które można rozpatrywać zarówno jeśli chodzi 
o Śląsk, jak i dzieje Polski w tym okresie. Je(śli chodzi o Śląsk, to 
niewątpliwie fakt dłuższego’ pobytu paru tysięcy Polaków na zie
miach śląskich przyczynił się w pewnym stopniu do podtrzymania 
więzów łączących tę dawną prowincję piastowską z jej macierzą. 
Jeśli zaś chodzi o dzieje Polski, to odpowiedzią może być sama treść 
naszego artykułu. Przez jakiś czas, jak widzieliśmy, uzyskali tu 
schronienie przedstawiciele legalnej władzy Rzeczypospolitej; stąd 
mogła też wyjść i wyszła akcja przyspieszająca rozwój ruchu zbroj
nego skierowanego' przeciw Szwedom.

175 List Desnoyersa, Głogówek 27 VI 1656 i Częstochowa 3 VII 1656, ibid., 
s. 196—201.


