
EWA MALECZYŃSKA

UDZIAŁ ŚLĄSKA W ZMAGANIACH POLSKO-
NIEM!ECKJ£H PIERWSZEJ POŁOWY XV W.

Mówiąc o zmaganiach polsko-niemieckich pierwszej 
połowy XV w., trzeba na wstępie podkreślić niepo
wszednią ich wagę. Nie chodzi tu bowiem o samą 
sprawę krzyżacką. Czas ów — była to epoka przełomu 
wieków średnich i nowych — w którym dojrzewała 
świadomość narodowa Europy, krystalizowały się i sca
lały terytoria państw narodowych. W zmaganiach i ry
walizacji dwu dynastyj, Jagiellonów i Luksemburgów, 
zadecydowała się wówczas dopiero ostatecznie nie tylko 
przynależność państwowa ziem Polski zachodniej: 
Śląska, ziemi lubuskiej, a nawet nadodrzańskiego Po
morza, ale wogóle los Słcywiańszczyzny zachodniej, 
przede, wszystkim Czech.

Walka była ciężka. Strona niemiecka miała ważne 
atuty za sobą: nowe idee, a z nimi hasła narodowe kieł
kowały wprawdzie wszędzie, ale żywy był niemniej 
światopogląd stary, hołdujący ideom kosmopolitycznym, 
widzący w cesarzu rzymskim narodu niemieckiego 
wciąż głowę chrżeścijańskiego świata całej Europy. 
Pogląd ten ciężkim oparem mącił wiele mózgów bo
gatszego, zwłaszcza bywałego na luksemburskim dwo
rze rycerstwa; ciężkim oparem zasnuwał myśli koncy- 
liarnego kleru — boć król Zygmunt Luksemburski był 
protektorem i opiekunem soboru. Wielu tedy ludzi rzu
cało wtedjr w Polsce nawet nieświadomie kamienie pod



nogi własnemu królowi i sprawom własnego narodu, 
nawołując ,,ad adstandum regi Romanorum" —  do da
nia pomocy królowi rzymskiemu, i sądząc, że nawet 
w stosunku do zakonu niemieckiego „ferendum esse 
potius iniuriam, quam procedendum ad arma“ —  ra
czej znieść krzywdę, niż chwytać za broń1). Reprezen
tował ten pogląd do końca życia przede wszystkim  
możny' i "wpływowy biskup krakowski, Zbigniew Ole
śnicki.

Jeżeli tak było w Polsce— to Śląsk piętnastowieczny 
znalazł się, o ile chodzi o reagowanie na hasła walki 
polsko-niemieckiej w warunkach specjalnie niepomyśl
nych. Wchodził przecież w skład państwa luksembur
skiego, Zygmunt Luksemburczyk był jego królem, 
z którym książąt śląskich i śląskie rycerstwo wiązała 
przysięga feudalnej wierności. Napływowry element nie
miecki kształtował tym silniej opinię publiczną w tym 
duchu. Jeżeli dwieście lat temu wstecz, w XIII w. za 
czasów Henryka Brodatego czy Pobożnego tu właśnie 
na Śląsku świadomość narodowca polska i dążność do 
zjednoczenia państw^a była najsilniejsza, to przez stu
lecie XIV otrzymywała ta świadomość o wiele mniej 
nowych bodźców niż w reszcie dzielnic Polski.;łByłoby 
prawie rzeczą zrozumiał^, gdyby w walkach polsko- 
krzyżackichr czy polsko-lUksemburskich nie było Ślą
zaków po stronie polskiej.

A jednak byli, i to ze wszystkich wTarstwr społecz
nych. Naprzekór innym, niemieckim, czy zniemczałym 
Ślązakom, śpieszącym pod chorągwie krzyżackie, sta
wali mniej lub więcej licznie pod chorągwiami jagiel
lońskimi, ,,pro linguagio suo pugnaturi" dla walki 
o swój język, jak o nich powiada Długosz.

Nie brak tedy przede wrszystkim Ślązaków w bitwde 
pod Grunwaldem. Jeszcze w r. 1882 ogłosił A. Pro-

J

x) D ł u g o s z ^  Historia III. 573.



chaska w Kodeksie Listów Witolda znalezione w ar
chiwum krzyżackim w Królewcu listy z wypowiedze
niem wojny Zakonowi, przesłane przez rycerstwo ślą
skie Zakonowi w dniach 3 i 4 lipca 1410 r. Listy zawie
rają kilkanaście nazwisk2), w dużej mierze najwy
raźniej polskich (choć trafiają się i niemieckie) i są 
prawdopodobnie zaledwie przypadkową cząstką mate
riału, który z tego zakresu dałby się był w archiwum 
odszukać. Skądinąd wiemy bowiem, że rycerstwo ślą
skie ciągnęło z armią polską wcale licznie: można nim 
było dopełnić niebogatą w ludzi chorągiew ziemi wie
luńskiej2). Nic to nie ujmuje grunwaldzkim rycerzom 
ze Śląska — że jako obcy poddani służyli za żołd. Za
kon przecież dawał warunki materialne o wiele lepsze, 
przyciągał przecież wielu obcych! Ci, którzy nie poszli, 
związani byli snąć z jagiellońskim sztandarem czymś 
więcej, niż ,,mercennaria pecunia“.

A po bitwie oczy wiernego Polsce rycerstwra ślą  ̂
skiego patrzyły, jak książę Konrad Biały oleśnicki, Piast 
co znalazł się w szeregach krzyżackich, prowadzony 
był jako jeniec. Sarkali razem z Długoszem wówczas 
pewnie Ślązacy, że ,,supra captivorum fortunam a rege

■s) Oto one: Wermke Seliga von Sambicz, Michel von Somyna, 
Mićzke von Janovicz, Heinrich von Fullenstein, Adam Seliga und 
Jankę Seliga von Gdzemirza, Oczyk von Fullstein, Pakosch von dpr 
Breynicz, Adam von Gellasowicz, Nikel von Lynaw, Sachs von 
Keczer, Symon Gotschalk von Beyske, Mikolasch und Andris von 
Rudoschwalde, Mączkę vón der Neuwindstadt, Pote von Rabschicz, 
herre Herolt von Wockzwinkel, herre Wysluba vom Caldin Hawz, 
Jan genannt Czeych, Wilhelm und Petir von Chrastelaw, Wanke 
von Svanecz, Jeschke und Stefke von Steblaw, Hawel von Buchen- 
walde, Woldan von Rolin Hawz, Jan von Bukowicz, Paul von der 
Liblin, Michel von Peyscz, Jan von Sczirbicz, Petulin vom Caldim 
Wasser, Czaffor yom Heissen Stein, Olschowecz von Wilkowicz, 
Paschke vom Grunem Pusche, Cod.  Vitoldi nr. 450, 451. 

n) D ł u g o s z ,  Historia IV. 99.



tractatus et habitus est, et facile solutus, licet opus eius 
sceJentissimum ultionem dignam exiger^t“ 4) —  ponad 
zwykły los jeńców był traktowany przez króla i łatwo 
zwolniony, choć czyn jego zbrodniczy wymagał godnej 
kary. Nie ten wszakże epizod był najważniejszym prze
życiem rycerstwa śląskiego pod Grunwaldem.

Bitwa grunwaldzka, niewykorzystana politycznie, 
nie tylko mimo to wszystko podważyła raz na zawsze 
potęgę Zakonu, ale miała olbrzymie, nic* dość po dziś 
podkreślane znaczenie dla dalszego budzenia i pogłę
biania świadomości narodowej nie tylko w Polsce, ale 
w całej Słowiańszczyźnie zachodniej; nie tylko wśród 
rycerstwa, ale nawet wśród prostego ludu.

Bo trzeba uświadomić sobie, że „wielka wojna“ nie 
była wojną wyłącznie rycerstwa. Już w r. 1404, kiedy 
wojna z Krzyżakami wisiała na włosku, powoływano 
w Wielkopolsce pospolite ruszenie nie tylko rycerstwa, 
ale i kmieci z wsi tak rycerskich, jak królewskich „cum 
armjs, arcubus, lanceis, clypeis, gladiis.et securibus“ —  
z bronią, lukami, dzidami, tarczami, mieczami i siekie
rami, tak że pozostać mieli dla wspólnego* pasania by
dła we wsi wielkiej nie więcej/jak czterej wieśniacy, 
a we wsi małej —  nie więcej jak dw aj5). Nie ulega 
kwestii, że w r- 1410 pospolite ruszenie sięgnęło nie
mniej głęboko niż w r- 1404. Zgodnie z tym Cronica 
Conflictus, relacja pisana niewątpliwie przez naocznego 
świadka i to zaraz po wyprawie, wiarygodniejsza prze
to od późniejszego opowiadania Długosza, stwierdza, 
że gdy 13 lipca 1410 przypuszczono szturm do Dąbrowa 
na, król „civitatem predictam tantum communi populo 
et non militiae suae expugnare mandavit“ — król pole
cił zdobyć wspomniane miasto nie rycerstwu swemu,

(

ł ) D ł u g o s z ,  Historia IV. 98.
r*) L i t e s ac res gestae inter Polonos ordinemąue Crucifero- 

rum I2. 428— 9, nr. 42.



lecz pospólstwu "). Nastąpił niezwykle gwałtowny, trój- 
godzinny szturm, a potem rabunek i rzeź bez względu 
na wiek i płeć 7), krwawy odwet za krzyżackie gwałty, 
popełniane w ziemi dobrzyńskiej i na Kujawach, daleki 
od obyczaju rycerskiego, bardzo naogół starannie obser
wowanego przez rycerstwo polskie.

Drugi raz doniosła, samodzielna rola przypadła te
muż „communi populo“ w samej bitwie grunwaldzkiej. 
Jak słusznie zauważył Kolankowski, bitwa ta składała 
się właściwie z dwóch: pierwszej stoczonej między Lu- 
dwikowem a Tannenbergiem przez rycerstwo, i z dru
giej późniejszej, w której rozbito krzyżacką piechotę 
i zajęto, obóz, położony na polach wsi Grunwaldu '). 
Dokładna analiza Pługosza i Kroniki Conflictus każe 
przyjąć, że tak, jak po stronie krzyżackiej walczyli fu 
przede wszystkim knechci, tak po stronie polskiej ataku 
dokonało nie zmęczone całodzienną walką rycerstwo 
polskie, ale ten sam, stojący dotąd na boku „communis 
populus“, który zdobywał Dąbrówno. Opowiada Cro- 
niea Conflictus, że przed atakiem na obóz król, który 
przez cały czas kierował osobiście walką rycerstwa, sku
pił koło siebie rycerzy i nie pozwolił im ścigać nieprzy
jaciół, a sam zdjął hełm. Był to niewątpliwie znak, że 
walka rycerska skończona. Jakoż autor, jak wiemy ry
cerz grunwaldzki, w przeciwieństwie do Szerokiego opisu 
bitwy rycerskiej, zbywa atak na obóz krótko, stwier
dzając tylko, że ,, in illo loco plus quam in toto conflictu 
cadavera mortuorum apparuerunt“, —  w miejscu tym 
zginęło więcej ludzi, niż w całej bitwie. Z Długosza 
znamy rzecz szerzej. W obozie odbyła się ta sama, co 
i w Dąbrównie rzeź i rabunek, dokonane ,,a gentibus

r,j M o n u m e n t a  Poloniae Historica wyd. A. Bielowski, 
TT. 899.

r) D ł u g o s z ,  Historia IV. 9.
8) K o l a n k o w s k i ,  Dzieje w-. ks. litewskiego. 99 nast.



regis"'). To ostatnie określenie wieloznaczne wpraw
dzie, wskazuje jednak raczej na lud prosty, niż na ry
cerstwo, do którego Długosz stosuje zazwyczaj okre
ślenie ,,milites“ — rycerze 10) . Krwawy i bezwzględny 
charakter tych ,,bitew chłopskich", w których nieprzy
jaciela nie oszczędzano, nie brano na słowo rycerskie, 
ale tępiono bez litości, ma swoją analogię w bitwie pod 
Dąbkiem z r. 1431, gdzie verbis expressis wymieniem 
przez Długosza rustici taką -właśnie odegrali ro lę11). 
Ma dalej analogię w niezwykłej krwawości pochodów 
niektórych późniejszych oddziałów husyckich, dalekiej 
również od względności i międzynarodowej kurtuazji 
herbowego rycerstwa. Międzynarodowej kurtuazji nie 
brakło w rycerskiej bitwie pod Grunwaldem, jak świad
czy choćby opatrywanie rannych, pogrzeb poległych 
Krzyżaków, wzięcie ciała mistrza do namiotu królew
skiego, czy zaproszenie do stołu królewskiego najprzed
niejszych jeńców 12)- Równocześnie jednak w obozie 
poniewierały się zmieszane trupy ludzkie i końskie, 
schlapane winem z rozbitych na rozkaz królewski (aby 
zapobiec pijaństwu) kadzi, zatruwając powietrze pełne 
jeszcze rzężeń i jęków konających bez ratunku lu
dzi ,3) .

9) D ł u g o s z ,  Historia IV. 60— i.
10) Por. wyrażenie Długosza o zdobyciu jednej z miejscowości 

w wojnie tzw. głodowej z r. 1414 ,,ante adventum regis dudum 
erat p e r  g e n t e s  r e g i a s  exercitum regium p r e c e d e n -  
t e s conąuisitum, spoliatum et combustum, D ł u g o s z, Historia 
IV. 172.

11) T a m ż e  460.
12) Por. wyrażenie długoszowe ,,equam gloriam existimans et 

hostem vincere et infelici ac victo scire misereri“ (uważając za 
równą sławę zwyciężać nieprzyjaciela i umieć się zlitować nad zwy
ciężonym). Dalszym klasycznym przykładem rycerskości i kurtuazji 
wzajemnej obu wojsk jest bitwa pod Koronowem. Dochodziło do 
tego, że w przerwach jak na turniejach raczono się nawzajem wi
nem. Tamże 95.

1S) D ł u g o s z ,  Historia IV. 61.



Taki obraz wynieśli spod Grunwaldu Ślązacy do 
domu na Śląsk pod panowanie luksemburskie. Jeżeli po 
Grunwaldzie, w Malborgu, wśród polskiego orszaku 
Ścibora ze Ściborzyc, zaprzedanego Luksemburczykowi 
pana polskiego, który właśnie w sprawach króla Wę
gier bawił u Krzyżaków —  wszczęła się tak głośna 
radość, że aż ścibor skryć ją im w sobie nakazałJł), 
podobnie szerokie też echo obudził Grunwald w całej 
Słowiańszczyźnie. Jan Hus, znany profesor Uniwersy
tetu Praskiego, głosiciel nie tylko radykalnych haseł 
kościelnych i społecznych ale i narodowych', w gorą
cych słowach wyrażał królowi polskiemu radość. 
,,Gdzież są owe dwa miecze nieprzyjaciół", pisał w na
wiązaniu do szeroko głośnego faktu ironicznego przy
słania przez Krzyżaków Jagielle przed bitwą grun
waldzką dwu mieczy. „Oto dwa w swej pysze ofiaro
wali, a wiele tysięcy utracili daremnie rozproszonych. 
Gdzież konie w żelazo okute, gdzież pancerni i uzbro
jeni, którym tak zaufali... Pragnę o królu wielki z głębi 
serca osobę waszą oczyma ciała oglądać, co ufam Je
zus Chrystus dozwolić mi raczy" 14 1S) .

Zaczem coraz większe wrzenie ogarniało Słowiań
szczyznę. Hus niebawem, za sprawą duchowieństwa 
niemieckiego, wyklęty apeluje do Chrystusa i opuszcza 
Pragę, kryjąc się na prowincji czeskiej. Druh jego 
i współpracownik najbliższy Hieronim, opuszcza ją 
także i staje w Krakowie. Tu każe publicznie po pla
cach i ulicach. Co mówi, nie wiemy, ale wiemy, że po
ruszenie w mieście było ogromne. „Choć od kilkunastu 
dni tu przebywał, — mówi relacja współczesna, —  
większe wśród kleru i ludu wywołał niepokoje, niż kie

14) T a m ż e  III. 69: De qua novitate dum familiares Stiborii 
de Stiborzicze, cum omnes fere Poloni existerent, orarent laetitiam 
immensam, Stiborius ut vir occultus iucunditatem, ut intra se cir- 
cumscriberent, iussit.

15) Cod.  epist. XV saec. III. dodat. nr. 3.



dykolwiek miały miejsce za ludzkiej pamięci'*ia). 
Z Krakowa, niezbyt chętnie przez część rady widziany, 
udaje się Hieronim na Litwę i Ruś17). I tu wrze. Nie bez 
przyczyny, nie bez ideowego związku z Grunwaldem, 
husytyzm poczyna się szerzyć coraz bardziej w pań
stwie Jagiełły. Oskarżenie na soborze konstancjeńskim 
zarzuca to Husowi jako jedną z największych zbrodni. 
A choć rękopisy husyckie starannie były później ni
szczone, zachowały się .przecież do dziś odpisy kazań 
Husa w tych latach sporządzone w Krakowie18).

Niemcy zdawali sobie sprawę z tego fermentu, który 
począł burzyć przeciw nim świat słowiański. Pienił się 
nie bez racji w pismach Jan Sybart, profesor wiedeń
skiego uniwersytetu i jeden z głośniejszych jego człon
ków'. Sprawę znamy z korespondencji Husa, który z ca
łą namiętnością zwraca się przeciw niemu, zapytując, 
jak śmie z faktu pobytu Hieronima w Krakowie wycią
gać wnioski, uwłaczające dobrej' sławie „królestwa 
Słowian", jak nazywra państwo Jagiełły. „Nie dosyć ci 
Czech, i na królestwo Słowian za djabelskim podszep
tem rzucasz kłamliwe oskarżenie?... Jeżeli prawdy nie 
wyznasz, jeżeli pokuty za zbrodnie swoje nie będziesz 
czynił, w dniu sądu pańskiego zdasz rachunek13).

Zryw antyniemiecki, który budził się wszędzie, choć 
różne przybierał formy, nie ominął i Śląska. Siejba 
Grunwaldu wzeszła i już po paru latach wydała i tu 
plon obfity.

Wojna Polski z Zakonem odnowiła się niebawem, bo 
już w r. 1414. Dla Śląska toczyła się w warunkach o tyle 
lepszych, że oficjalny pan jego zwierzchni, Zygmunt 
Luksemburski, stał teraz w przymierzu z Polską i łudził 
nawet'Jagiełłę obietnicami posiłków. Zygmunt działał

le) P a l a c k y ,  Documenta Johannem Huss concernentia 506.
17) H a r d t, Constantiense concilium IV. 364 nn., 748 nn.
lfl) Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej nr. 1628.
19) P a l a c k y ,  Documenta J. Huss 63— 4.



nieszczerze i dzięki jego zabiegom wojna została osta
tecznie przerwana bez korzyści dla Polski. Niemniej 
Ślązacy mieli tym razem ręce rozwiązane, zarzut fe- 
lonii nie mógł im być postawiony. Kiedy do tego dołą
czył się niewątpliwy wpływ świeżo w pamięci stoją
cego Grunwaldu, Śląsk runął ławą na wezwanie Ja
giełły.

O tym spodziewanym w r. 1414 udziale śląska 
w walkach już z wiosną opowiadano sobie z trwogą 
w krajach Zakonu20). Kiedy 18 lipca pisarz krzyżacki 
notował akty wypowiedzenia wojny, któjre nadeszły 
w tym dniu do Zakonu, na 11 aktów wogóle znalazło 
się 6 pochodzących od książąt śląskich21). Znaleźli się 
w szeregach królewskich: Bernard książę Opolski, Ja
nusz Raciborski, Bolko Cieszyński, Wacław żegański, 
Wacław Opawski i Jan Lubiński, Konrad Kantner o le 
śnicki, a i niefortunny jeniec grunwaldzki —  Konrad 
Biały, podówczas pan na Koźlu22). Wpływ przeżyć 
grunwaldzkich był tak silny, że jeszcze w r. 1416, kiedy 
pod naciskiem Zygmunta szereg książąt śląskich sprzy
mierzmy się z Zakonem23), książę Konrad trwać będzie 
wiernie przy Polsce24).

Jeżeli zaś chodzi o r. 1414, to nie ulega najmniejszej 
kwestii, że za książętami pociągnęło tłumnie rycerstwo, 
mając wśród sług również niewątpliwie i chłopów ślą
skich. Przez resztę lipca, sierpień i większość września 
ogniem i mieczem niszczono kraje zakonne. Krzyżacy 
słali rozpaczliwe wezwania o pomoc już nie tylko do 
Rzeszy, ale do Anglii i Holandii25). Choć w chwili wy
buchu wojny gorzko wymawiali niemieccy zakonnicy

?0) Cod.  Vitoldi nr. 585.
21) T a m ż e  nr. 590.
22) D ł u g o s z ,  Historia IV. 171.
2U) D a n i ł o . w i c z ,  Skarbiec diplomatów II. nr. 1148.
21) C a r  o, Liber cancellariae St. Ciołek II. 46, nr. 2.
2'’) D a n i ł o w i c z ,  Skarbiec II. nr. 1058, 1052.



książętom śląskim ich walkę po stronic Jagiełłowej 2‘),  
to we wrześniu żebrał Zakon i u nich wstawiennictwa 
do króla Polski. Odpowiedź śląska brzmiała twardo: 
miara okrucieństw krzyżackich się przebrała. Niechże 
mistrz upewni Jagiełłę^ Witołda, że w czasie wojny nie 
będzie uprowadzał dzieci i niewiast w niewolę, to do
piero wtedy wstawiennictwo może nastąpić-7). Koniec 
końców dopiero przysłany za sprawą Zygmunta Luk
semburskiego legat papieski przerwał działania wo
jenne.

Tak było tedy zaraz po Grunwaldzie. W najbliższym- 
dziesiątku lat wzbierał dalej potężny zryw do walki 
z Niemcami W całej,Słowiańszczyźnie zachodniej. Zyg
munt, gdzie mógł, był bezwzględny. Wprawdzie rektor 
akademii krakowskiej, Paweł Włodkowic, osłonięty 
chwałą militarnej przewagi polskiej, bezpiecznie głosił 
na soborze w Konstancji, że monarchia uniwersalna 
się przeżyła, że nawet poganie mają prawo do swojej 
ziemi, a nikt, cesarz ni papież, nie mają prawa im jej 
odbierać, ni nawracać ich siłą —  ale równocześnie po
starał się król rzymski o to, aby Husa oskarżono o he
rezję i spalono na stosie. Coraz silniejsze wrzenie ogar
niało jednak Czechy i poczynało się przenosić i na Śląsk. 
Nie na dwory książęce wprawdzie, nie do zameczków 
rycerskich. Poczynał się ferment ważniejszy i ciekaw
szy może, ferment narodowy wśród niższych warstw 
społecznych.

Kiedy w r. 1418 we Wrocławiu pospólstwo miejskie 
słowiańskiego języka rzucało się na niemieckich rajców 
miejskich, szło ocźywiście przede wszystkim o wyzysk 
ekonomiczny, o zdzierstwa* Niemców. Ale ferment na
rodowy odgrywał w tym ruchu też niewątpliwą rolę. 
W niespełna rok później nastąpił jawny wybuch rewo-

'i'i) Tamże nr. 1068, 1069.
-") l i u n g 1 e, Liv-Est-u. Kurlandisches UB. V. nr. 1969.



lucji husyckiej w Pradze. Po paru miesiącach, w stycz
niu 1420 r. celebrował Zygmunt Luksemburczyk we 
Wrocławiu świetny zjazd książąt i panów niemieckich. 
Za jego tło posłużyła egzekucja 23 spomiędzy uczesP 
ników wrocławskiej rewolty z r. 1418, oraz spalenie 
na stosie podejrzanego o fyusytyzm, mieszczanina wroc
ławskiego, Czecha Kraski. Równocześnie zawodząc 
całkowicie ufność Jagiełły, rzucił król rzymski wyzwa
nie Polsce, przysądzając wyrokiem .rozjemczym, na 
który Polska była przystała, Pomorze Zakonowi. Nie
bawem w tymże Wrocławiu ogłoszono wydaną za spra
wą króla Zygmunta bullę papieską, nakazującą kru
cjatę na heretyckie Czechy. Kości były rzucone. Biła 
godzina, w której narodom słowiańskim narzucała się 
piekąca konieczność podjęcia wspólnej walki z prze
wagą teutońską.

Ale cóż ? Potężne cesarstwo rzymskie narodu nie
mieckiego trzymało jeszcze w duchowej niewoli dzie
siątki mózgów- z pośród górnych stu tysięcy społeczeń
stwa polskiego czy czeskiego. Ruch słowiański, do któ
rego Polska przystępowała z wkładem Grunwaldu, 
a Czechy z wkładem haseł Husa, nurtowany był przez 
radykalne hasła kościelne —  z postulatem swobodnej 
interpretacji ewangelii na czele — i radykalne hasła 
społeczne. To utrudniało jego zwycięstwo wewnątrz sa
mych krajów słowiańskich. Nadchodziły lata krwawych 
ale zwycięskich zmagań czeskich z niemieckimi krucja
tami. Ale sam ruch husycki zatruwa wewnętrzna nie
zgoda. Ostatecznie zwyciężają Czechy ,,umiarko- 
Avane“ —  magnackie —  przekreślą wszystko, pójdą na 
ugodę, na kompaktaty i przyjmą luksemburskie rządy. 
W Polsce ruch narodowy i związane z nim sympatie 
husyckie były niewątpliwie silne. Ale możnowładztwo 
i koncyliarny kler nie dopuści do przyjęcia przez Ja
giellonów korony czeskiej, do zasadniczej rozprawy 
z królem rzymskim. Po szeregu prób, które nie tu miej



sce opowiadać, zatraci się myśl o unii polsko-czeskiej, 
o granicy ódry. Wielka wojna linguagii slavonici z całą 
nacją niemiecką, choć o niejNw trzecim i czwartym dzie
siątku lat XV stulecia mówiono i pisano wiele, nie zosta
nie nie tylko wygrana, ale nawet podjęta.

Cóż dziwnego, że w tych warunkach Śląsk, ten ksią
żęcy, rycerski i kościelny zwłaszcza, nie łatwo mógł do
strzec, którędy mu droga. Czy za oficjalnymi pismami 
Jagiełły potępiającymi Husytów, czy za cichą robotą 
podkanclerzego polskiego Szafrańca, organizującego 
dla nich pomocnicze poczty zbrojne? Tym bardziej, że 
zaraz z początkiem rewolucji czeskiej wlewa się na 
Śląsk zza Sudetów szeroka fala Niemców, uchodzących 
z Czech, i niesie ze sobą propagandę przesadnych i peł
nych oburzenia i przerażenia wieści. Zaś magnacka, 
umiarkowana partia husytów czeskich popełni zasa
dniczy błąd: przesyłając książętom śląskim manifest 
przeciw" Zygmuntowi Luksemburskiemu, wezwała ich 
zarazem do wierności koronie czeskiej-s), zapoznając 
całkiem, że jest to polski, przez niemieckich Luksem
burgów siłą zabrany kraj i' że w ogólnej burzy dziejo
wej wrócić musi do Polski. To zniechęciło wielu do 
reszty. Wahają się tedy Piastowie śląscy w dwie strony. 
Wprawdzie książę raciborski uwięził poselstwo czeskie, 
zdążające do Polski20), ale gdy z wiosną 1422 r. książę 
Zygmunt Korybutowicz, namiestnik postulowanego 
króla Czech, Witolda, ciągnął z siłą zbrojną za Sudety, 
,,kein polnisch fiirste“, jak stwierdza relacja krzy
żacka, nie stawił mu oporu 3,1).

A kiedy książę Konrad Kantner, biskup wrocławski 
(nawiasem mówiąc bliski przyjaciel Zbigniewa Oleśni
ckiego) usiłuje organizować antyhusycki związek ksią-

2fł) P a 1 a c k y, IIuss *104. 
f i u n g e ,  UB. VI. nr. 29.

3") Por. P r o c h a s k a ,  Mikołaj Kornicz Siestrzeniec, (Frze- 
wodn. Nauk. i Liter. 1875).
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żąt śląskich, to wtedy rzecz idzie niesłychanie oporem. 
Niektórzy Piastowie śląscy, jak Bolko opolski, są wy
raźnie po stronie husyckiej. A ogół ludności? Śmiertel
nymi wrogami husytyzmu są oczywiście niemieckie 
miasta i zniemczała część rycerstwa śląskiego. Ale re
szta szlachty inaczej. Ślązakiem jest przecież najwy- 
trwałszy entuzjasta antyniemieckiego przymierza Polski 
i Czech, Mikołaj Komicz Siestrzeniec, terrigena opolski 
i burgrabia Będzina, wielokrotny poseł między Polską 
a Czechami, wielokrotnie więziony, ograbiony i sam 
znowu niemieckim mieszczanom opłacający się z na
w iązką3’). Podobnych do niego nie brakło. Jest tedy 
Śląsk w pierwszym okresie sprawy husyckiej rozbity, 
wahający się, niepewny. Jak wiemy, nie on sam tylko, 
i nie jego to wina, a raczej nie tylko to jego wina, ale 
wina wspólna z całą Polską i Czechami również.

Było wielkim triumfem Zygmunta Luksemburskiego, 
że w r. 1423 doprowadził do odnowienia przymierza 
z P o lsk ą / rozbicia wielkiej koalicji antyniemieckiej. 
Za pewien okres czasu miał na tej drodze zatriumfo
wać rzeczywiście i trwale. Tymczasem jednak był to 
triumf chwilowy. Przymierze polsko-luksemburskie od
nowione w Kezmarku, przyniosło ostry edykt wieluński, 
skierowany przeciwko husytyzmowi w Polsce. Ale mi
mo tego husytyzm w Polsce szerzył się( i wzrastał; co 
więcej, zrazu tajnie, później coraz jawniej, zaczęto 
znowu szukać związku z Czechami. Sterowany przez 
Szafrańców ruch narodowo-radykalny podnosił wyraź
nie głowę, coraz mnożyły się ostre zajścia, ostre demon
stracje przeciw adherentom Luksemburczyka.

Niebawem, od r. 1427, i dla Śląska począł się czas 31

31) C a r o, Liber cancellariae St. Ciołek I. 200; por. Cocl .  
e p i s t o ł .  XV saec. II. 243: Krzyżacy w r. 1430 stwierdzają że: 
familiares Puclialae et Sigismundi et aliorum haereticorum... ad 
regnum habuerant liberum aditum ipsis ad nutum comparantes 
arma et alia.



gorący. Rozpoczął się okres tzw. najazdów husye- 
kich na Śląsk. Jawiły się, wyrastały jak spod ziemi, 
kupy zbrojne. Poczęły płonąć miasta, klasztory, zamki 
rycerskie. Ze zgrozą opisują wypadki współcześni 
Niemcy śląscy. Ze zgrozą mówi nowożytna literatura 
niemiecka o walkach husyckich Ślązaków. Mechanicz
nie powtarza za nią historiografia polska o tragedii 
Śląska-w czasach husyckich.

W gruncie rzeczy, jeżeli spojrzymy na wypadki bez 
niemieckich okularów, przedstawią się one inaczej. Na- 
•wet na podstawie dotąd znanych i cytowanych źródeł 
mamy prawo mówić raczej o wielkiej antyniemieckiej 
insurekcji śląska, posiłkowanej z Czech, a zwłaszcza 
z Polski.

O wielkiej wyprawie na Śląsk przedsiębranej w r. 
1428 przez Wieniawitę Dobka Puchałę z pomocą Zy
gmunta Korybuta oraz Prokopa Holego, Jagiełło wie
dział i z Polski pomagano w jej przygotowaniach32 * * * *). 
W Polsce też zebrał Puchała „multos nobiles ac igno- 
biles“ 3r), co ważniejsze zaś i najciekawsze, że na 
Śląsku łączyli się z operującymi oddziałami chłopi miej
scow i31). Walka też nie miała charakteru dworności 
walki rycerskich, była bezwzględna, brutalna, dla śląs
kiej niemczyzny ekstyrpacyjna.

Jeszcze w tymże r. 1428 przeszło na stronę husycką 
wielu Piastów śląskich, przędę wszystkim wszyscy ksią- 

' żęta opolscy: Bernard, Bolko Stary i Bolko młodszy, 
ci zdaje się szczerze; mniej szczerze Jan ziembicki 
i Ludwik oławski:ł5) ; następnie książęta raciborscy, 
oświęcimscy, cieszyńscy, Przemko opawskin<l). Książęta

n-) Cod.  e p i s t o ł .  XV sec. II. 279.
SS. rer. Silesiacarum VI. nr. 91.

"'*) P a 1 a c k y, Gesch. Bohmens i i i  2. 463 na podstawie nie- 
drukowanej relacji z archiwum królewieckiego.

3?-) SS. rer. Silesiac. nr. 93.
M) Cod.  e p i s t. XV saec. 111. dodat. nr. 4.



głogowscy zaś z początkiem r. 1429 prosili Jagiełłę 
o zajęcie miasta i danie mu załogi polskiej. ,W lecie po
szły nowe posiłki polskie dla husytów. Jan ziembicki, 
na żołdzie Zygmunta Luksemburskiego stojący, poża
łował zeszłorocznych układów, wszczął walkę i poległ, 
rycerstwo bowiem przeszło na stronę przeciwną37). 
Ślązak Mikołaj z Halczanowa wydał w ręce husyckie 
Otmuchów ■'*).' W Kluczborku usadowił się Puchała, 
w Niemczy Piotr Polak, w Gliwicach sam Zygmunt Ko- 
rybut-O, wszystko poddani króla Polski. Śląsk był fak
tycznie w ich władzy. Opowiada Długosz o Piotrze Po
laku, że w Niemczy, ściągnąwszy do niej mnóstwo ludzi 
zbrojnych ,,totam viciniam sibi fecit longo tempore tri- 
butariam, sed et omnia civitatis V ratis lam sis  sub';r- 
bana coegit in tributum"10 39) . Po kościołach jęły się odpra
wiać nabożeństwa husyckie1’). Osady niemieckie pło
nęły. Po równi niszczone było wszystko, co choć polskie, 
sprzyjało' Niemcom. Tam przecie, gdzie zabrzmiała 
mowa słowiańska, znajdowała się litość, tak np. w.r. 
1430 „wykupiły" Bytom od pożaru kobiety miej
scow e12).

Kraj współczuł najżywiej z wypadkami śląskimi. 
Nie biskup krakowski oczywiście. Ten piórem swego 
sekretarza Długosza, raduje się szczerze, że, gdy Zy
gmunt Korybutowicz w r. 1431 bawił w Krakowie na 
głośnej dyspucie husytów z doktorami akademii .kra
kowskiej, przyjaciel jego książę Konrad Kantner, 
wspomniany już biskup wrocławski z niemieckimi si
łami napadł, zniszczył i spalił Gliwice, śląską bazę Ko-

37) D ł u g o s z ,  Historia IV. 391: militibus Slesianis illum 
deserentibus.

!8) T a m ż e .
39) D ł u g o s z, Historia IV. 391.

/ 40 41 42) T a m ż e  354.'
41) T a m ż e  381: spuritiae haereseos introductae.
42) T a m ż e  433.



rybuta4::). Ale współczuła ze Śląskiem wieś polska. Nie
spodziewanie daje się czasem wyłuskać w źródłach 
szczegół, oświetlający krótkim błyskiem jakiś fragment 
jej życia. Ma otóż sprawę w parę lat później przed są
dem duchownym pleban wiejski wielkopolski, ks. Go
łąbek. Pyszny typ. Chłopski syn, z chłopami po karcz
mach siadywał, bijał się nawet. Raz połamał wóz, raz 
kobiecie w ferworze uciął palec. Ale wiedział, czego 
chcę. Publicznie w kościele kazał się ludziom modlić 
„pro Petro Polak" za Piotra Polaka, obrońcę tego kró- 
lewstwa, „defensore huius regni", co jak wiemy Niem
czą władał. Nie podobało się to mocno opatowi wągro- 
wleckiemu. Nasłał tedy ludzi, co Gołąbka obili, krzy
cząc głośno „Będziesz pamiętał, że modlić się trzeba 
nie za Piotra Polaka, a za naszego opata i nie będziesz 
mu się sprzeciwiał"44). Poszła sprawa przed sąd du
chowny i stąd ją znamy. §tąd wiemy, jak na małym, 
maleńkim wycinku wieś polska XV w .— myślała i żyła.

Cała akcja śląska lat 1427— 31 i następnych nie była 
przypadkowa, nie była ślepym odruchem umęczonej 

'polszczyzny śląskiej. Była ważkim przygotowaniem, 
próbą oczyszczenia niemieckiego klinu, co wrzynał 
się w kraje słowiańskie, a gdzie po r. 1419 niemczyzna 
zagęściła się jeszcze uciekinierami z Czech. Na prze
łomie 1430/31 r. bowiem jęło się znów gotować poro
zumienie polsko-czeskie i wielka akcja antyniemiecka. 
Niemczyzna czuwała przecie. Na Cźechy ruszyła wiel
ka, niesłychanie krwawa, bezwzględna krucjata. 
W państwie polsko-litewskim Krzyżacy pieczołowicie 
nie dopuszczali do porozumienia w walce Świdrygiełły 
z Koroną, a gdy yozejm począł się rysować, spadł dla 
sparaliżowania Polski do końca straszliwy najazd krzy
żacki na spokojne Kujawy i ziemię dobrzyńską. Wtedy * 45

43) T a m i e  442.
45) A c t a  capitulorum. II. nr. 314, 317, 326, 329, 330.



to pod Dąbkiem pod wodzą kilku rycerstwa uderzyło 
na rycerzy zakonnych chłopstwo kujawskie, zaściela
jąc pole trupem nieprzyjacielskim, a wśród nielicznych, 
których brano żywcem, liczono sobie marszałka zakonu 
i sześciu komturów 45).

Wypadki z r. 1341 przechyliły szalę. Wojna z „całą 
nacją niemiecką" stała się hasłem dnia. Mógł w Polsce 
mieć przewagę Zbigniew Oleśnicki; mogło współdzia
łanie z Czechami i zasadnicza walka z Zygmuntem 
Luksemburskim natrafiać na nieprzezwyciężone prze
szkody; jedno co najmniej nie ulegało dla nikogo kwe
stii: najbliższym celem było ukaranie Zakonu, uniemo
żliwienie mu bezprzykładnych gwałtów na przyszłość.

Ośrodkiem przygotowań staje się ciągle jeszcze bę
dący w ręku husytów polskich Śląsk. Tu toczą się pierw
sze rokowania o dostarczenie ppsiłków ze. strony wo
dzów czeskich. Tu, w Oleśnicy, projektuje się niedoszły 
do skutku zjazd Jagiełły z Czechami47)- Szereg ksią
żąt śląskich przystępuje bez wahania do przymierza 
przeciw Zakonowi — w liczbie ich w pierwszym rzę
dzie już w r. 1432 opolczycy i książę Henryk głogow
ski 4S). W roku następnym razem z nim jawią się u króla 
w Kaliszu Jan żegański i nieco dwulicowy Konrad Bia
ły 49) . ‘Obiecują pomoc książę oświęcimski i Zatorski50). 
Niezależnie od tego Polska wprost czyni na Śląsku, 
a nawet w Miśni, zaciągi, kompletuje oddziały mające 
ciągnąć na północ51).

Z wiosną 1433 wyprawa rusza. Czesi nie dopisali. 
Zamiast spodziewanych 200.000 ludzi jawiło się ledwie

*') D ł u g o s z ,  Historia IV. 460.
Por. L e wJ c k i, Powstanie Świdrygiełły 130.
O d 1 o ź i 1, (Rocznik Gdański VH/VITI. 109).

1“) S3. rer. Silesiacarum VI. nr. 161; Cod.  e p i s t. XV sae.:. 
II. nr. 210.

4") SS. rer. Silesiac. VI. nr. 183.
pn) SS. rer. Silesiac VI. nr. 166. -
51) Por. L e w i c k i ,  Powstanie Świdrygiełły 133.



7.000. Już bowiem coraz więcej ludzi pozyskiwał sobie 
w Czechach Luksemburczyk, linia antyniemiecka zała
mywała się. Śląsk przecie dopisał.

Gdy 19 maja posiłki czeskie przeszły Odrę między 
Głogowem a Bytomiem, książę Henryk głogowski 
wsparł je pieniądzmi i dołączeniem własnej siły zbroj
nej r'-). Dali posiłki zapewne i inni, choćby Jan żegań- 
ski, obiecane w roku zeszłym 1.000 ludzi55). Ze śląska 
Piotr Szafraniec, brat podkanclerzego, w 200 koni 
przeprowadzał wojska drogą na Santok ku granicy 
Nowej Marchii51). Z drugiej strony wkroczyły tu woj
ska królewskie, prowadzone przez Sędziwoja Ostro- 
roga. I w jego szeregach, wnosząc z faktu prowadze
nia przez Polskę dawno werbunku na Śląsku— musiało 
być sporo ślązaków.

Błyskawicznie spustoszono i opanowano kraj, a zo
stawiwszy w Chosznie załogę polską ,,qui universam 
Marchiam sub obedientia regis Poloniae usque ad pa
com reintegrandam continebat“ —  która dzierżyła całą 
Marchię w posłuszeństwie dla króla Polski aż do prze
szłego pokoju 55) — pociągnięto dalej, ku Pomorzu. Pod 
Chojnicami spotykały się wojska z dfugą armią polską, 
która tymczasem gromadziła się była w Kole i na Byd
goszcz i Tucholę ciągnęła na północ”). Nie zdobywszy 
Chojnic, zwrócono się przeciw Tczewowi, który padł. 
I tu miał miejsce charakterystyczny epizod. W mieście 
byli skupieni niemal wszyscy zaciężni krzyżacy, byli 
też wśród nich Czesi, Ślązacy, byli i Niemcy. Wzięto 
ich ponad 10.000 jako jeńców. Na prośbę Jana Czapka 
zostali mu wydani wszyscy Czesi. Wódz husycki gwał
townie ich złajawszy ,,że przeciw narodowi własnemu

I

32) T a m ż e  182.
•™)T SS. rer. Silesiac. VI. nr. 183.
5ł) D ł u g o s z ,  Historia IV. 497.
” ) T a m ż e  498.
58) T a m ż e  500-^501.
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pomoc Niemcom nieśli, i kupionym orężem zwalczali 
króla i królestwo polskie, bliźnich sobie dla pokrewień
stwa języka"57), kazał wznieść w środku obozu ogro
mny stos i natychmiast rozpoczął egzekucję. Za tym 
przykładem porwał się Polak, Strasz z Białaczowa 
i podpalił drewnianą szopę, gdzie inna część jeńców —  
nie Czechów —  była zamknięta. Przecież na rozkaz 
Mikołaja Michałowskiego, wodza owej części wojsk pol
skich, która nadeszła od Koła, ugaszono natychmiast 
ogień, otoczono wszelką opieką wzięte w niewolę 
w Tczewie kobiety i dzieci.

Wyprawa szła dalej. Płonęły miasta i wsie, klasztory 
i kościoły. Pod Gdańskiem osiągnięto morze. Port gdań
ski został zniszczony, aby wrogom nie mógł służyć, 
,,zaś całe wojsko, konne i piesze w morze, jaknajgłębiej 
zdołali wszedłszy, w falach igrzyska czynili, oblewa
jąc jeden drugiego i długi czas trawili tak, przypatrując 
się sobie nawzajem" 58) Nastąpiły liczne pasowania ry
cerskie, wielu wodę morską czerpało na pamiątkę. 
Z całą armią przeżywali to wszystko i Ślązacy.

Niebawem zaczęły się rokowania pokojowe.
Wyprawa stała się epizodem bez dalszych politycz

nych skutków. Zbyt daleko odwiodło by od tematu ana
lizować tu cały splot wypądków politycznych, który 
temu towarzyszył. Epizod to był jednak dla Śląska 
specjalnie ważki; takiego uczestnictwa w sprawach 
polskich, jak w latach 1428— 33, nie mieli Ślązacy mieć 
prędko. Najbliższy rok przyniósł całkowitą klęskę ży
wiołów radykalnych w Czechach, moment objęcia wła
dzy w Pradze przez Zygmunta Luksemburskiego zbli
żał się szybko. W Polsce jeszcze w r. 1433 zmarł Jan 
Szafraniec, główny przywódca partii antyniemieckiej; 
w maju 1434 zamknął oczy, jak wiadomo, Jagiełło.

6T) T a m ż e  507.
8") T a m ż e .  509.



Zbigniew Oleśnicki miał całkowitą przewagę w ręku —  
polityka antyluksemburska traciła jakiekolwiek punkty 
oparcia. — Epizodyczne próby solidarnej polsko-czes
kiej walki z niemczyzną wracały jeszcze nieraz. Na 
pełne zwycięstwo słowiańskie nad 'Niemcami czekać 
miała jednak Polska całe stulecia.
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