
KONRAD NEGIUS, MELCHIOR MALIK. ŻYCIORYSY PISARZY
Śl ą s k ic h

Jednym z pierwszych pisarzy polskich na Śląsku jest Konrad Negius 
i przez to budzi w nas silniejsze zainteresowanie. Pozostawił on po sobie 
ciekawy polski rękopis, który po ostatniej wojnie gdzieś się zawieruszył. 
Może się jeszcze odnajdzie, ale gdyby przepadł na zawsze, strata byłaby 
niepowetowana, mało bowiem zachowało się dotąd dawnych manuskryp
tów śląskich po polsku, szczególnie literackich.

Skoro wciągnęliśmy w orbitę naszych zainteresowań ten rękopis, nie 
zawadzi opowiedzieć o nim. Negius w latach 1575—1582 wygłaszał na 
Śląsku po różnych zborach kazania w języku polskim 4, utrwaliwszy 
wprzód swoje myśli na papierze. Przed zagubieniem uratował ten ręko
pis pastor Melchior Malik. Ten wrocławianin z wielkim mozołem zebrał 
kazania Negiusa i skopiował je w r. 1637 -\ Niestety, oryginał dzieła 
później bezpowrotnie zaginął, zachowała się zaś tylko kopia sporządzona 
przez Malika. W odpisie pozostały 2 tomy in folio 1 2 3 4. Całość kazań poprze
dził Malik wstępem, w którym przekazał potomności znane sobie wiado
mości o Negiusie. Życiorys ten jest skromny i pełen luk 4. Na czele ręko
pisu umieścił Malik następujący tytuł w języku łacińskim: I postilla 
h. e. catholica et aurea explicatio evangeliorum dom. et fest. praecipuor. 
totius anni, ut et Passionis Dominicae initio composita a D. Conrado 
Negio, Namsl. concionatore et seniore quondam tractus Bicinensis eme
rito, quam magno labore et multo sudore collegit et in unum  corpus 
congessit Melch. Minor, vulgo Malick, Wratisl., pastor animarum in Bo- 
raw et Schoenfeldt, anno 1637“ 5. Potem na długi czas niknie wszelka

1 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (dalej skrót: BUW), rkp. R 2666, 
s. 306; C. E z e c h i e l ,  Silesia literata (odpis sporządzony przez K. F. Paritiusa).

2 BUW, rkp. R 2666, s. 305.
3 BUW, rkp. R 2666, s. 306.
4 BUW, rkp. R 2666, s. 305—306.
3 BUW, rkp. R 2666, s. 305.
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wiadomość o rękopisie. Dopiero wielki szperacz śląski, Krystian Ezechiel 
(1678—1733), dotarł do niego, kiedy opracowywał swe dzieło Silesia lite
rata. Właścicielem m anuskryptu był wtenczas pastor bierutowski Eliasz 
Gottlieb Dom inici6.. Później na jeszcze dłużej, bo na półtora wieku, za
legło milczenie. Oba tomy rękopisu znalazły się wreszcie w bibliotece 
von W allenberga-Fenderlina w Kamiennej Górze. O tym  fakcie oznajmił 
szerokiej publiczności katalog tej książnicy wydany w r. 1881 7 8. Wiado
mość dotarła do Polaków, którzy w latach 1890—1891 w „Nowinach Szlą- 
skich“ wydrukowali niektóre kazania Negiusa 0. Budzi wątpliwość wier
ność tego wydania w czasopiśmie popularnym. Drugi tom postylli Ne
giusa, „zaczęty w r. 1577“, a kończący się na r. 1582, przechowywał się 
przed ostatnią wojną nadal w rzeczonej bibliotece, pierwszy zaś gdzieś 
się już dawniej zapodział. Kopię z drugiego tomu sporządził przed dwu
dziestu laty — jak mnie sam poinformował — prof. Henryk Barycz, ale 
nic z niej nie publikow ał9, choć należałoby sobie życzyć, aby praca Ne
giusa wyszła na światło dzienne w całości, gdyż kazania zawierają za
pewne niejeden ciekawy i wartościowy szczegół z życia polskiego ludu 
na Śląsku w drugiej połowie XVI w. Wiadomo bowiem, że Negius był 
człowiekiem swobodnego myślenia, a kazania swoje przeplatał zdaniami 
wykraczającymi poza tekst Biblii. Zanim jednak postać tę można będzie 
naświetlić na podstawie jego kazań, nie od rzeczy będzie przyjrzeć się na 
nowo Negiusowi, tym bardziej że dotychczasowe jego życiorysy są nie
dokładne i obfitują w błędy, czasem poważne.

Konrad Negius (Nega, Nege) urodził się w Namysłowie około r. 1540 10.

0 BUW, rkp. R. 2666, s. 305; S. J. E h r h a r d t ,  Presbyterologie des evangeli
schen Schlesiens, t. II, Liegnitz 1782, s. 202, sub voce: Dominici.

7 T. L a n g n e r ,  Katalog der von Wallenberg-Fenderlin’sehen Bibliothek zu 
Landeshut i. Schl., 1881, s. 114: rkp. (w dwóch częściach), sygn. 21.

8 K. N e g i u s ,  Kazanie polskie, ktorech miał w Golgowicach, a w inszych 
wsiach ku farze golgowskiej należących, item w Piskorzowie 1576 (Nowiny Szląskie, 
Wrocław 14 VIII 1890, nr 33, s. 129—130; 21 VIII 1890, nr 34, s. 133—134; 28 VIII 
1890, nr 35, s. 137); t e n ż e ,  Kazanie na śmiertną niedzielę miane ... po polsku na 
Szląsku w roku 1576 (Nowiny Szląskie, 4 XII 1890, nr 49, s. 193; 11 XII 1890, nr 50, 
s. 197—198; 13 XII 1890, nr 51, s. 201); t e n ż e ,  Pierwsze kazanie o słowach Chrystusa 
na krzyżu: Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią (Nowiny Śląskie, 6 III 1891, nr 10, 
s. 37; 11 III 1891, nr 11, s. 41); t e n ż e ,  Drugie kazanie (Nowiny Szląskie, 11 III 1891, 
nr 11, s. 42).

9 S. R o s p o n d ,  Zabytki języka polskiego na Śląsku, Wrocław—Katowice 1948, 
s. 100, pisze mylnie, że prof. Barycz posiada fotokopię kazań Negiusa; W. O g r o 
dź  i ń s k i, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, t. I, Katowice—Wrocław 1946, s. 56.

10 BUW, rkp. B 1844 (brak fol.: pod 29 VIII); BUW, sygn. Ya 106, wklejona 
karta po stronie 326; N. Po l ,  Hemerologion Silesiacum..., Bresslau 1612 (odpisy 
z dziennika Dawida Rhenischa młodszego): „Cunradus Negius, Namslaviensis, pastor 
et minister ecclesiae Wartenbergensis, cum antea diaconus hic in Neapoli et pastor



We Wrocławiu uczęszczał on do bliżej nie określonej szkoły n . Kiedy we 
wrześniu 1570 r. Jan  Wotkovius opuścił urząd ewangelickiego kaznodziei 
w kościółku Św. Hieronima we Wrocławiu, jego miejsce zajął Negius 11 12, 
k tóry tutaj pełnił swe obowiązki duchowne do marca 1572 r. Zbór, złą
czony ze szpitalem, mieścił się na posesji przy dzisiejszej ulicy Świdnic
kiej n r 28. Wynagrodzenie kapłana było marne, otrzymywał on bowiem 
zaledwie 8 małych grzywien rocznie jako salarium, płatnych zwyczajowo 
w równych ratach kw artalnych13. Jakie były jego inne dochody, nie 
wiadomo. W każdym razie z salarium, które w przeliczeniu wynosiło 
5 talarów śląskich 16 białych groszy, nie mógł w żaden sposób się utrzy
mać, skoro np. tygodniowy wikt ucznia-stołownika w r. 1571 kosztował 
we Wrocławiu 26 białych groszy, czyli rocznie około 38 talarów ślą
skich 14. Droga do poprawy finansów u ewangelickiego duchownego 
prowadziła na ogół przez studia wyższe, których Negius nie posiadał.

Toteż mając lat około trzydzieści, postanowił studiować na uniw er
sytecie. Studia uniwersyteckie mógł jednak rozpocząć dopiero po uzy
skaniu miejskiego stypendium. 1 III 1572 r. uzyskał on od zarządu szpi
tala św. Hieronima 2 małe grzywny jako nadrożne do Wittenbergi.

in pago vel agro Taurensi fuisset, obiit Wartenbergae anno 1617, aetatis ultra 70”; 
BUW, rkp. IV Q 227a, 1.1, k. 74a, poz. 416; [G. F u c h s ] ,  Tausend schlesische Gottes
gelehrte; A. P a n t h e ,  Lebensbeschreibung aller bresslauischen Kirchenlehrer..., 
Bresslau 1756, s. 117; miejsce urodzenia potwierdzają m. in.: wittenberska metryka 
uniwersytecka i album wittenberskich ordynacji. Ehrhardt podaje jako miejsce uro
dzenia Negiusa: 1. Namysłów ( E h r h a r d t ,  op. cit., t. I, Liegnitz 1780, s. 570; t. II,
s. 499), 2. Strupinę (op. cit., t. I, s. 403), ale ostatnie to twierdzenie prostuje w in
nym miejscu na Namysłów (op. cit., t. I, s. 512); tę sprzeczność — nie zauważywszy 
sprostowania — wytknął mu współcześnie G. F u c h s ,  Berichtungen an den Senior 
Fuchs zu Hünern, Breslau (1788), s. 28.

11 [T.] W o t s c h k e ,  Wittenberger Ordinationen für Schlesien seit 1573 (Corres- 
pondenzblatt des Vereins für Geschichte der evangel. Kirche Schlesiens, 1914,
t. XIV, z. 1, s. 68, poz. 27).

12 L. J. Wotkovius, kaznodzieja u Sw . Hieronima we Wrocławiu, 23 IX 1570 r. 
otrzymał pieniądze na wyjazd do Wittenbergi, gdzie 15 X 1570 r. powołano go na 
diakona w Namysłowie. Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział 
Miejski (dalej skrót: WAP Wr., OM), rkp. P 123, 1, k. 56a, Schul und Spital zu 
S. Heronimo Rechnung; [J.] R a d e m a c h e r ,  Wittenberger Ordinationen für Schle
sien von 1537—1572 (Jahrbuch des Vereins für Schlesische Kirchengeschichte, 1934, 
t. XXIV, s. 141). Negius 22 XII 1570 r. otrzymał jako kaznodzieja u Sw . Hieronima 
salarium za ostatni kwartał 1570 r., WAP Wr., OM, rkp. P 123, 1, k. 56b: „Cunrado 
Negen, Namslaviensi jetzo Predigern zur S. Jeronimo sein Quartalgeld klein Mark 2‘\

13 WAP Wr., OM, rkp. P 123, 1, k. 56a—b, 73a, 74a, 75a; rkp. P 122, k. 50b, 51a, 
81a, 85a; R. K a e r g e r ,  Das Schulamt- und Spitalamt St. Hieronymi zu Breslau 
(tu m. in. błędnie, że Negius służył u Sw . Hieronima od 1571 r.).

14 R. K a e r g e r ,  Bilder aus d. Schulleben Breslaus im 16. Jahrhundert (Rübe
zahl, 1871, s. 565).



26 kwietnia immatrykulował się na Uniwersytecie W ittenberskim 13 * 15. 
Nauka trw ała do końca 1574 r., a umożliwiło ją stypendium wypłacane 
przez Miejski Urząd Szkolny we Wrocławiu aż do Bożego Narodzenia 
1574 r. Negius dostawał rocznie 22 talary śląskie w trzech ratach (na 
Wielkanoc, na św. Michała, na Boże Narodzenie), co wystarczało na 
bardzo nędzne utrzymanie. W sumie miasto wydało na utrzymanie Ne- 
giusa 66 talarów śląskich 16.

Nie uzyskawszy magisterskiego stopnia, Negius poszedł na posadę. 
6 I 1575 r. baron Karol Promnitz, właściciel dóbr pszczyńskich, powołał 
go na stanowisko ewangelickiego duchownego „do Pszczyny“ 17. Objął 
on ostatecznie parafię w Gołkowicach koło Rybnika, gdzie 21 marca wy
głosił swe pierwsze, polskie kazanie 18. W latach 1576—1577 pracował 
jako pastor w Piskorzowie, polskiej wsi niedaleko Wrocławia 19. Wresz
cie zaawansował na urząd w mieście. Kiedy 7 VII 1577 r. zmarł byczyński 
pastor Wojciech Opala (Opała), na jego miejsce powołano Konrada Negiu- 
sa. Był on zarazem seniorem, a właściwie, jak wówczas mówiono, super
intendentem byczyńskiego obwodu kościelnego 20. W Byczynie pracował

13 Album Academiae Vitenbergensis ab ... 1502..., t. II, Halis 1894, s. 205; WAP
Wr., OM, rkp. P 123, 1, k. 75a, 1 III 1572: „ C u n r a d o  N e g i o ,  Predigern zur 
S. Hieronimo zu einem viatico, da er nach Wittenberg verreisen, 2 klein Mark“.

io WAP wr., OM, rkp. P 123, 1, k. 68b, 80a, 89a, 90b, 91a, 101a, 102b, 103a;
W o t s c h k e ,  loc. cit.; G. B a u c h ,  Geschichte des Breslauer Schulwesens in der 
Zeit der Reformation..., Breslau 1911, s. 385.

17 W o t s c h k e ,  loc. cit.; E z e c h i e l ,  cyt. rkp., s. 305; J. S i n a p i u s ,  Schlesi
scher Curiositäten..., Leipzig 1720, cz. I, s. 96—97.

18 E z e c h i e l ,  cyt. rkp., s. 305—306; „Nowiny Sziąskie”, 1890, nr 33, s. 129; 
O g r o d z i ń s k i ,  op. cit., s. 56, podaje, że Negius pracował w Gołkowicach pod By
czyną, ale jest to omyłka, gdyż w czasach Negiusa nie istniała tam ewangelicka 
parafia.

10 „Nowiny Sziąskie”, 1890, nr 33, s. 129; E z e c h i e l ,  cyt. rkp., s. 306; według 
E h r h a r d t  a, op. cit., t. II, s. 227, w latach 1570—1598 pastorem w Piskorzowie 
był Maciej Morgenroth. Przeczy temu C. A. S c h i m m e l p f e n n i g ,  Nachträge und 
Berichtigungen zu Ehrhardts Presbyterologie (Rübezahl, 1873, s. 486), twierdząc, że do 
1588 r. był Morgenroth pastorem w Brzezmierzu, w Piskorzowie zaś, co najmniej 
w latach 1557—1588, pracował jako proboszcz Wacław Scholz.

20 Pastor Wojciech Opala, poprzednik Negiusa, umarł w Byczynie nie w 1566 r., 
jak wszyscy dotąd podają, lecz w 1577 r., gdyż na jego nagrobku widniała data 
zgonu: „1577 Nonis Quint.“ (7 VII 1577 r.), BUW, rkp. z Cieplic, sygn. 7, k. 53b; 
S. G r u n a e u s ,  Monumenta et inscriptiones..., t. III; WAP w Opolu, stara sygn. 
3/3, s. 1, ewangelicka księga parafialna z Byczyny: K. Negius był pastorem w By
czynie od 1577 r. (zapiska późna); syn Negiusa umarł w Byczynie 28 IX 1580 r.; 
błędnie podają lata pastorátu Negiusa w Byczynie (1566 — 24 XI 1585 r.) Eh r- 
h a r d t ,  op. cit., t. II, s. 499, a za nim inni, np. K o e l l i n g ,  Presbyterologie ... des 
Kirchenkreise Creuzburg, Breslau [1867], s. 47; H. K o e l l i n g ,  Geschichte der Stadt 
Pitschen..., Breslau 1892, s. 158; por. J. F r a n z k o w s k i ,  Geschichte d. fr. Standes-



długo, bo do 11 II 1586 r., i byłby tam jeszcze dłużej pozostał, gdyby nie 
burzliwy duch, który go ponosił. Popadł w  ostry konflikt z miejską wła
dzą, co ostatecznie doprowadziło do tego, że tak jego, jak i przedstawicieli 
miasta zawezwano przed oblicze księcia brzeskiego Jerzego II. Do spot
kania jednak szczęśliwie nie doszło, książę bowiem przestraszył się za
razy, która wybuchła, pośpiesznie odesłał strony do domu, nie dopusz
czając ich nawet do siebie. O sprawie jednak nie zapomniał i w piśmie 
z 9 XII 1585 r. polecił pastorowi, by w swych kazaniach był ostrożniejszy 
i nie wykraczał poza tekst Biblii 21. Tymczasem zaraza w Byczynie zbie
rała plony. W groźnych chwilach Negius uratow ał byczyńskiego nauczy
ciela Samuela Latochiusa, łacińskiego poetę, za co ten po latach od
wdzięczył się mu następującym wierszem:

V. Reverendo Dn. Conrado Negio, Namsl. P. Turovio 
Vivere fecisti me, saeva pericula pestis 
Quando Bicinenses aggrederentur agros.

Negius złożył Latochiusowi podobny upominek w formie łacińskiego 
sześciowiersza 22.

Kiedy zaraza wygasła, wszczął się spór na nowo. Tym razem Negius 
zaatakował pierwszy swych wrogów. Wybrał sobie jako cel zemsty pisa
rza miejskiego Jana Munczkę, którego widocznie uważał za najgroźniej
szego swego przeciwnika. Doszło do sądu przed księciem Jerzym. 11 II 
1586 r. Negius stanął przed księciem, oskarżając Munczkę o bezbożność. 
Zarzucił więc mu, że lekkomyślnie, w nieodpowiedzialny sposób, „epiku- 
rejsko“ bluźni przeciwko Panu Bogu i religii luterańskiej, a mianowicie 
że: 1. występuje przeciwko sposobowi przyjmowania komunii św.; 
2. twierdzi, iż kobiety nie posiadają duszy; 3. przeczy, iż po zmartwych
wstaniu ludzie przybiorą ciała, które posiadali; 4. przed 7 laty Negius 
był świadkiem rozmowy między Jerzym  Murawą, proboszczem z Namy
słowskiego, a Munczką; toczyła się dysputa na tem at grzechu pierworod
nego. Munczka zapytał Murawę, dlaczego Bóg nie potrafił ustrzec pierw
szych ludzi od upadku, jeśli wszystko wie z góry. A Murawa odparł na

herr. d. Stadt u. d. landrätlichen Kr. Wartenberg, Gr. Wartenberg 1912, s. 463; 
O g r ó d  z i ń s k i ,  op. cit., s. 169; E z e c h i e l ,  cyt. rkp., s. 306, błędnie podaje 
pobyt Negiusa w Byczynie po jego pobycie w Turowie.

21 W. R i b b e c k, Die kirchlichen Verhältnisse des Reformationszeitalters zu 
Kreuzburg, Pitschen und Constadt (Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alter
thum Schlesiens, 1900, t. XXXIV, s. 50—51); H. G r o t e f e n d ,  Stammtafeln d. 
schles. Fürsten..., Breslau 1875, s. 18.

22 S. L a t o c h i u s ,  Laurifolia sive carminum lib. XII..., [Frankfurt n. O.] 1601, 
s. 332; t e n ż e ,  Carminum funebrium schediasmata quatuor..., Wratislaviae 1591, 
s. 7, łaciński wiersz z podpisem: „Cunradus Negius, Namslaviensis, diaconus ad S. S. 
et D. Bernhardum Vratis. f.”; A. R o m b o w s k i ,  Zabytki śląskiej literatury miesz
czańskiej, Wrocław 1952, s. 4 i n.



to: owszem mógł to uczynić, jeśliby taka była jego wola. Pisarz miejski 
odparował: oj, nasz Pan Bóg jest szelma, bo tego nie uczynił. Oskarżony 
zaprzeczał: nie mówił w tym sensie i takimi słowami, jak mu to zarzu
cał Negius w punkcie 1 i 3, punktu zaś 2 i 4 w yparł się zupełnie. Książę 
ferował niespodziewany, mądry wyrok: przyjął jako fakty bluźniercze 
mowy, ale potępił oskarżyciela i usunął go za karę z urzędu pastorskiego. 
Motywy skazania właśnie Negiusa, a nie Munczki, były następujące: 
Negius słuchał spowiedzi Munczki i dawał mu rozgrzeszenie, dopuszczał 
go do komunii św., całymi latami ukrywał gorszące rzeczy, a dopiero 
teraz osobistym gniewem rozpalony oskarżył Munczkę 23.

Haniebnie wypędzony, nieszczęsny wygnaniec, wyczerpany fizycznie 
i duchowo po przeżyciach ostatnich lat znalazł jednak oparcie w liberal
nym — jak na owe czasy — Wrocławiu. W miesiąc po opisanym sądzie, 
tj. 11 III 1586 r., został Negius polskim diakonem, oczywiście dla pol
skiej ludności, w zborze szpitalnym Św. Ducha we Wrocławiu 24, w mieś
cie, gdzie pod koniec XVI w. dotkliwie odczuwano brak kaznodziejów 
znających język polski. Były superintendent musiał teraz skorzystać z po
mocy finansowej instytucji filantropijnej, jaką był szpital Św. Hieronima. 
Z polecenia Rady Miejskiej szpital ten dał mu zasiłek 12 talarów śląskich 
na urządzenie przyjęcia związanego z introdukcją na nowy urząd 25. We 
Wrocławiu widocznie przyjaźnił się z superiorem klasztoru Św. Macieja, 
z Jerzym Wurtzlerem, skoro darował mu inkunabuł Guilelmus Parisien- 
sis ep., De fide et legibus (Augsburg, bez r. wyd.). Darowizna przypadła 
na jesień 1591 r., kiedy pobyt Negiusa we Wrocławiu zbliżał się ku 
końcow i26. W marcu 1592 r. Negius zmienił posadę: przeszedł na pa
stora do Turowa, wsi podwrocławskiej, a jego miejsce zajął 24 marca 
Jakub Berelius 27 *. Czy przyczyną tej zmiany był niespokojny charakter 
i swobodne poglądy Negiusa, czy też zaważyły w arunki materialne i na
dzieja na poprawę materialnego bytu, nie wiadomo. Ta ostatnia przyczy

23 [G.] E b e r l e i n ,  Urkunden Herzogs Georg von Brieg (Correspondenzblatt des 
Vereins für Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens, 1893, t. IV, s. 131—132).

24 Po l ,  Hemerologion..., s. 97; t e n ż  e, Jahrbücher der Stadt Breslau, t. IV, 
Breslau 1823, s. 127; WAP Wr., OM, rkp. Q 21, 15, s. 13, rachunki szpitala Sw . Du
cha we Wrocławiu, 4 III 1586 r.: „dem Herren Andres [Malesius], diacono zu Hei
ligen Geist, klein Mark. 2.“ Malesius był poprzednikiem Negiusa.

25 WAP Wr., OM, rkp. P 123, 1, k. 214b, wydatki szpitala Sw . Hieronima we 
Wrocławiu za lata 1585—1586: „Item C u n r a d o  N e g i o ,  gewesenem Superinten
denti zu Pitschen, als er das Diaconat zum Heiligen Geist angenommen, auf be- 
fehlich eines E. Rats, gegeben zum Anzug vor Zehrung Taler 12...“; por. WAP Wr., 
OM, rkp. P 122, k. 85a.

26 BUW, inkunabuł sygn. yyjg- darowizna z datą 3 X 1951 r.
27 Po l ,  Hemerologion..., s. 112; t e n ż e ,  Jahrbücher..., t. IV, s. 159—160; BUW,

rkp. R 708, k. 7b, spis ewangel. wrocł. duchów.



na wydaje się najbliższa prawdy, salarium bowiem polskiego diakona było 
niskie i wynosiło zaledwie 8 małych grzywien rocznie. Do tego docho
dziło straw ne (Tischgeld) w sumie 52 talarów śląskich rocznie (r. 1592). 
Nie znamy innych zarobków polskiego diakona 28. Globalna suma roczna 
jego znanych nam dochodów wynosiła około 57 talarów śląskich, co było 
kwotą niewystarczającą do utrzym ania rodziny złożonej z trzech osób 
(co najmniej tyle osób liczyła wówczas rodzina Negiusów). Negius, od
chodząc z Wrocławia, zadłużył się, a dług spłaciła jego żona dopiero po 
kilku la tach J9. Dłuższy pobyt wiejski oznaczał, zdaje się, stabilizację 
życiową* 30, albowiem na „tłustym “ probostwie wiejskim — wśród lud
ności polskiej — porastano w piórka. Tutaj dochodzi Negius do większego 
znaczenia: swoją córkę M artę wydał w r. 1598 za mąż za pastora w Wę
grach (w pow. wrocławskim), Marcina H enricusa31. Jeszcze w r. 1601 
przebywał Negius w Turowie, ale w roku następnym zabiegał według 
Sinapiusa o urząd pastora w Miłowicach w pow. oleśnickim 32.

Z tych właśnie czasów pochodzi następująca anegdota o Negiusie: 
W r. 1602 odbył się w Oleśnicy ewangelicki synod, na który przybył też 
Negius. Jeśli fakty są w pełni prawdziwe, przyjąć by należało, że 
w r. 1602 Negius był jakiś czas duchownym w księstwie oleśnickim, może 
właśnie w Miłowicach. Na synodzie pastorowie chwalili pilność i erudycję 
superintendenta oleśnickiego Melchiora Eccarda. Wtenczas Negius po
wiedział: „a przecież wiem więcej niż pan Eccard“. Doniesiono o tym sa
memu superintendentowi, który boleśnie dotknięty w swej ambicji wniósł 
na Negiusa skargę do księcia oleśnickiego Karola II. Już następnego dnia 
wezwano Negiusa na dwór książęcy. Nie spodziewając się i nie przeczu
wając nawet nic złego, Negius stawił się na zamku. Kiedy oskarżonemu

“ WAP Wr., OM, rkp. Q 21, 16, s. 7; rkp. Q 21, 21, s. 29, rachunki szpitala 
Sw. Ducha we Wrocławiu z lat 1585—1586 i 1591—1592.

M WAP Wr., OM, rkp. Q 267, 4, s. 51—52, Gem. Almosen-Schuldbuch, 1591.
30 WAP Wr., OM, rkp. G 5, 136, k. 230a, Liber signaturarum, 11 XII 1596 r.: 

„Cunradus Negius itziger Pfarherr zu Tauer”.
31 Epithalamiae in honorem venerabilis et doctissimi viri, Domini Martini Hen

rici, Namslaviensis, pastoris Wangrensis vigilantissimi sponsi et castissimae virginis 
Marthae, reverendi et doctissimi viri Conradi Naegii, Namslaviensis, pastoris dig
nissimi, dilectissimae filiae sponsae, Vrartislaviae in Officina Typographica Georgii 
Bauman anno 1608; O g r o d z i ń s k i ,  op. cit., s. 169—170.

31 9 VI 1602 r. Jakub Elber zaczął urzędować jako duchowny na Nowym Mieście 
we Wrocławiu, obejmując stanowisko po Wojciechu (Albercie) Carabisiusie (Kara- 
biszu), który przeszedł na pastora w Turowie, z czego wynika, że w tym czasie 
Negius nie był już pastorem w Turowie. Por. Po l ,  Hemerologion..., s. 216; t e n ż e ,  
Jahrbücher..., t. IV, Breslau 1824, s. 11; J. S i n a p i u s ,  Olsnographia..., Leipzig— 
Franckfurt 1707, cz. I, s. 29; G. F u c h s ,  Reformations- und Kirchengeschichle d. 
Fürstenthums Oels..., Breslau 1779, s. 278; wg O g r o d z i ń s k i e g o ,  op. cit., s. 170. 
Negius odszedł z Turowa i przeniósł się do Sycowa w 1603 r.



pozwolono wygłosić mowę obronną, Negius rzekł rezolutnie: „Nie przeczę, 
com wypowiedział, alem nie przypuszczał nawet, że dotknę tym pana 
Eccarda, bo przecież obdarzony on jest zdolnościami. Skoro jednak moje 
żarty przyjęto za dobrą monetę, udowodnię, że racja jest po mojej stro
nie. Pan Eccard zna język hebrajski, ja też, zna grekę, ja także, zna ła
cinę, ja również, zna język niemiecki, ja też, ale ja znam nadto język 
polski, którego nie zna pan Eccard. A więc posiadam większą odeń wie
dzę“. Ta przymówka spodobała się zarówno księciu, jak i jego radcom: 
śmieli się oni i wypuścili Negiusa w olno33. Ta anegdota — o ile jest 
prawdziwa — rzuca na zadzierżystego Negiusa nowe światło; pokazuje go 
nie tylko jako żartownisia, ale przede wszystkim jako człowieka cenią
cego język polski, szczycącego się jego znajomością, co można by uznać 
za pewien przebłysk świadomości narodowościowej w tak odległych 
czasach.

W r. 1602 (?) — po różnych niepowodzeniach — doszedł Negius wi
docznie do uznania wśród ewangelików na Śląsku, skoro uzyskał znowu 
pastorat w mieście, a mianowicie w Sycowie. Na tym stanowisku wy<- 
trw ał najdłużej w całej swej karierze ewangelickiego duchownego. Do
żywszy późnych lat, Negius zmarł jako pastor w Sycowie 29 VIII 
1617 (?) 34.

Postać Negiusa po wiekach nabiera powoli żywych barw. Poznajemy 
go nieco bliżej jako prawdziwego, polskiego Ślązaka, o polsko-śląskim 
temperamencie. Po ogłoszeniu przez prof. Henryka Bary cza — oby jak 
najprędzej — kazań Negiusa poznamy i ocenimy jeszcze lepiej jego tw ór
czość i zasługi dla polskiego piśmiennictwa, szczególnie na Śląsku. Może 
także i polscy językoznawcy po nowym wydaniu kazań dojdą do nowych 
wniosków o języku Negiusa i zbędna stanie się opinia W. Ogrodzińskiego, 
„że Negius starał się pisać polszczyzną literacką“.

Warto się również zająć Melchiorem Malikiem, gdyż był on pierw-

:!:1 S i n a p i u s ,  op. c it, cz. 1, s. 22, E z e c h i e l ,  cyt. rkp., s. 306, podaje nieco 
inną wersję anegdoty o Negiusie; por. też G r o t e f e n d ,  op. cit., s. 23.

:!4 BUW, rkp. R 784, k. 9a, M. H a n k i u s, Vratislavien.se diarium mortuorum, 
29 VIII 1617 r.: „Cunradus Negi, Pfarrer zu Wartenberg, anno aet. etlich 70 Jahr.”; 
zob. wyżej przypis 10. Dacie zgonu Negiusa przeczy następujący zapis z 10 I 1614
0 domie we Wrocławiu: „gegen über an der Olaw zwischen Hausen Baudissen und 
Conradii Negii Erben gelegen...“, WAP Wr., OM, rkp. G 8,5 k. 28a. Jeśli nie chodzi 
tutaj o innego Konrada Negiusa, to przyjąć by należało, że polski pisarz Negius 
zmarł przed 10 I 1614 r. Dotychczasowe życiorysy Negiusa zawierają wiele luk
1 biosów, które nie zawsze podkreśliliśmy. Nie są od tego wolne nawet nowe w y
dawnictwa niemieckie, jak O. S c h u l t z e g o  Predigergeschichte der Stadt Bres
lau [Glogau 1938], s. 26, i t e g o ż  autora Predigergeschichte des Kirchenkreises 
Breslau-Land, Liegnitz [1940], s. 25. Pewną poprawkę do biografii Negiusa wprowa
dził tylko W. Ogrodziński.



szym biografem Negiusa, pierwszym „historykiem literatu ry“ polskiej na 
Śląsku, kopistą i „redaktorem“ kazań Negiusa.

Melchior Malik (Malick) urodził się we Wrocławiu 4 IX 1601 r. 
z ojca Tomasza, wrocławskiego gorzelnika, i z matki, z domu Rabenzahl. 
Ojcjec jego pochodził z Pobieli, wioski położonej blisko Wąsoszy, na 
Śląsku. Według Ehrhardta Malik ukończył gimnazjum elżbietańskie we 
Wrocławiu 35. W r. 1623 immatrykulował się on na zimowy semestr na 
uniwersytecie w Lipsku, skąd wkrótce, bo 21 IV 1624 r., przeniósł się na 
uniwersytet w Wittenberdze, gdzie jednak studiów teologicznych nie 
ukończył36.

11 VIII 1634 r. Ewangelicki Konsystorz Miejski we Wrocławiu zamia
nował Malika pastorem w Borowie w pow. strzelińskim. W dwa dni póź
niej zaczął on tam urzędowanie. Wyjechał z Wrocławia jako Malik, ale 
dla uzyskania autorytetu u chłopów-parafian sam się przezwał; latyni- 
zując swoje nazwisko polskie, jak pisze jego prawnuk, „nazwał się po 
łacinie Minorem“ 37. Z tych czasów wywodzi się od niego nowy ród Mi
norów na Śląsku.

Parafię zastał Minor zniszczoną przez wojnę 30-letnią. Śmierć poczy
niła i tutaj straszne spustoszenia. Jak sam stwierdza w latach 1633—1634 
zmarło w parafii 693 osoby. Już nieco wcześniej z powodu rabunków włó
czących się po kraju żołnierzy wielu wieśniaków szukało schronienia 
w okolicy Wrocławia i w samym Wrocławiu. Wielkie zagęszczenie ludzi 
przyczyniło się do strasznego posiewu śmierci w stolicy Śląska podczas 
zarazy. Za czasów pastorátu Minora zaraza panowała w parafii w latach 
1634—1638 i w latach 1641—1645. Nawet sam Minor — podobnie jak jego 
poprzednik pastor Eliasz Butschky — szukał ratunku w ucieczce do Wro
cławia. Przebywał on tam w latach 1636—1637 38. Właśnie we Wrocławiu

35 J. F. B u r  g, Das offene Auge Jesu... bey dem... Leichbegänngnüsse... Mel
chior Gottlieb Minor..., Breslau [1748], s. 2; M. S. M i n o r ,  Das gesegnete Andecken 
an die vormaligen und gegenwärtigen Wege Gottes in seiner Kirche, an dem zw ölf
ten Kirchen-Fest bey dem Evangelischen Bethause zu Gottesberg..., Jauer [1754], 
s. 37, 38; E h r h a r d t ,  op. cit., t. I, s. 536, przyp. b; t. II, s. 357, przyp. c (źród
łowa wiadomość).

36 Album Academiae Vitenbergensis, t. I, Magdeburg 1934, s. 284, poz. 104; Die 
iüngere Matrikel der Universität Leipzig, t. I, Leipzig 1909, s. 278.

37 [P.] K o n r a d ,  Das Ordinationsalbum des Breslauer Stadtkonsistoriums, Lieg
nitz 1913, s. 21, poz. 53; Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, rkp. 441a, księga 
parafialna z Borowa (brak fol.): Malik zaczął urzędowanie w Borowie od „9 Domi
nicam post Trinitatis” i tutaj od razu zmienił nazwisko na Minor; H. H o f f m a n ,  
Reducirte Kirchenbücher (Jahrbuch des Vereins für schlesiche Kirchengeschichte, 
1938, t. XXVIII, s. 60—62).

38 Cyt. księga parafialna z Borowa, s. 346, rok 1636: „Ich ordinarius pastor 
— pisze o sobie M. Minor — zu Breslau mich^wegen meiner Unpassligkeit eine ge
raume Zeit habe aufhalten müssen, dergleichen auch in folgenden Jahr geschehen”.



urodził się mu syn w r. 16 3 6 39. We Wrocławiu w r. 1637 starał się Minor 
zapomnieć o przebytych nieszczęściach, poświęcając się literackiemu tru 
dowi: w mozole uporządkował rękopis polskich kazań Negiusa, który 
przepisał i zaopatrzył w bardzo pobieżną i miejscami błędną biografię 
autora 40. Później powrócił Minor do swej parafii, gdzie znajomość języka 
polskiego przydawała mu się przy duszpasterstwie, tutaj bowiem miesz
kali i Niemcy, i Polacy. W latach 1635—1639 ilość komunikantów Po
laków wynosiła w zborze 14°/o, Niemców zaś 86°/o41.

Wojna trwała nadal. Niszczał dobytek parafian. Także dom pastora 
nieraz ulegał splądrowaniu 42. 23 X 1643 r. Szwedzi pod dowództwem 
gen. Torstensona, wycofując się spod Brzegu, obrabowali Minora do 
tego stopnia, że pozostał tylko w ubraniu, które miał na sobie43. W Bo- 
rowie mieszkał Minor do końca wojny 30-letniej. Na samym początku 
czasów pokojowych postanowił przenieść się gdzie indziej. 12 XI 1648 r. 
zakończył swe urzędowanie w Borowie i wkrótce potem objął stanowisko 
pastora w Wierzbicach, wsi położonej opodal Wrocławia 44.

W Wierzbicach również dosię^nął go zły los, w r. 1653 bowiem władze 
wydały polecenie zamknięcia ewangelickich kościołów w księstwie wroc-

38 Bu r g ,  op. cit., s. 2, przyp.; E h r h a r d t ,  op. cit., t. II, s. 357.
40 E z e c h i e l ,  cyt. rkp., s. 305.
4,1 Cyt. parafialna księga z Borowa, s. 71 i in. bez foliacji. W niemieckim tekście 

z r. 1632 występują w cytowanej księdze następujące glosy w polskim języku: „Ag- 
niesa”, „Jagniesa”, „Dorota”, „Estera”, „Kosa” (nazwisko), „u Krassy”, „u krawca”, 
„u sieńka”, „w pańskie chysie”, „w scholtziy chysie”, „dwoje dziecie”, „młynarskie 
dziecie“, „ten, co ludzie umarłe pochował“.

Statystyka komunikantów w ewangelickiej parafii borowskiej 
w latach 1634—1640

Rok
Komunikanci

polscy niemieccy

1634
(od 13 VIII) 29 193

1635 50 404
1636 43 343
1637 78 510
1638 106 568
1639 82 501
1640 127 552

42 Cyt. parafialna księga z Borowa (brak fol.).
43 Mi n o r ,  op. cit., s. 37—38.
44 Cyt. parafialna księga z Borowa (brak fol.); E h r h a r d t ,  op. cit., t. II, s. 357A 

przyp. c (źródłowa wiadomość); E h r h a r d t ,  op. cit., t. I, s. 549 (błędna data odejś
cia Minora z Borowa).



ławskim. Minor przetrwał jeszcze na swym stanowisku aż do 21 I 1654 4r>. 
Spraw ę redukcji zborów na Śląsku wT latach 1653—1654 opisał Minor 
w języku niemieckim, a sprawozdanie jego przechowało się w druku aż 
cło naszych czasów 45 46 47.

Po opuszczeniu Wierzbic Minor udał się do Radzikowa, wsi w pow. 
dzierżoniowskim. Tam pomagał podczas nabożeństw pastorowi Melchio
rowi Eichhornowi, mężowi swej pasierbicy, i podobne czynności pomoc
nicze pełnił u pastora w Ratajnie, wiosce w pow. dzierżoniowskim. Wresz
cie uzyskał stałe stanowisko pastora w Sulisławicach, miejscowości opu
stoszałej od lat. Tam, w środku lasu, pod gołym niebem, 11 czerwca wy
głosił pierwsze kazanie. Z czasem odbudowano tutaj wieś i kościół. Minor 
przebywał w Sulisławńcach aż do swego zgonu, przez niecałe 30 l a t 17. 
31 XII 1678 r., rażony apopleksją, uległ paraliżowi lewej strony ciała 48. 
Potem żył jeszcze przeszło rok. Zgon jego nastąpił 15 III 1680 r. w Su- 
lisławicach 49.

Melchior Malik-Minor był założycielem pastorskiego rodu. Jego pra
wnuk, Melchior Gottlieb Minor, zmarł jako pastor w Kamiennej Górze 
w  1748 r., pozostawiając po sobie piękny zbiór rękopisów 50. Może wśród 
jego manuskryptów mieścił się również rękopis kazań polskich Negiusa, 
sporządzony ręką Melchiora Malika-Minora, jego pradziadka.

45 Mi n o r ,  op. cit., s. 38.
46 E h r h a r d t ,  op. cit., t. I, s. 536—543.
47 Mi n o r ,  op. cit., s. 38; B u r g ,  op. cit., s. 2, przyp.; E h r h a r d t ,  op. cit., s. 2, 

przyp.
48 Bur g ,  loc. cit.
40 Bu r g ,  loc. cit., Mi n o r ,  op. cit., s. 38; E h r h a r d t ,  op. cit., t. I, s. 537, przyp.
50 E. D. A d a m i ,  De eruditis Landeshutte oriundis..., Bresslau—Leipzig 1753, 

s. 16; H. G r ü n e w a l d ,  Prediger geschickte des Kreises Landeshut, Liegnitz 1940, 
s. 15—16. Zob. też o Minorze J. R a d e m a c h e r ,  Predigergeschichte des Kirchen
kreises Nimptsch, Wohlau 1937, s. 27.


