
ŚLĄSK A CZECHY W II POŁ. XV W.

Śląska polityka Polski w drugiej połowie w. XV, 
ściślej rzecz biorąc w latach 1447—1506, tj. od obję
cia rządów przez Kazimierza Jagiellończyka do ustą
pienia Zygmunta Starego z Głogowa, nie stanowi by
najmniej jakiegoś zwartego systemu; o śląskiej poli
tyce Polski mówić wprawdzie można, lecz tylko dzięki 
pewnym momentom, w których niespodziewanie aktu
alizowała się sprawa rewindykacji tej dzielnicy. Pod
kreślić przy tym należy, że chodzi tu raczej o poten
cjalne możliwości rewindykacji, niż o je j świadome 
próby. Ponieważ zaś w XVI np. wieku kwestia Śląska 
nie odgrywała w polityce polskiej niemal żadnej roli, 
aktualizując się w niewielkim stopniu jeszcze tylko 
w w. XVII, więc zanalizowanie całokształtu zagadnie
nia śląskiego w drugiej połowie w. XV wydaje się ko
nieczne.

Sprecyzowanie tego\problemu nie jest do pomyśle
nia bez możliwie pełnego uwzględnienia stosunków 
polsko-czeskich i polsko-węgierskich w tym okresie. 
Stosunki polsko-węgierskie mają przy tym bezwarun
kowo charakter raczej podrzędny, gdyż ważne są 
w węższym zakresie i dopiero później, powiedzmy od 
r. 1471 tj. od wstąpienia Władysława Jagiellończyka 
na tron czeski i początków konfliktu z Maciejem Kor
winem. Należy wreszcie zwrócić uwagę na mnóstwo



większych i mniejszych rozpraw niemieckich poświę
conych sprawom związanym z tym problemem; Niemcy 
jak zawsze, uznają tylko jednokierunkowe myślenie 
i dlatego wszystko co piszą, cechuje stale jeden plus 
i jeden minus; plusem jest obfite zwykle gromadzenie 
faktów, minusem — długie ględzenie i beznadziejne 
z punktu widzenia logiki hipotezy.

W latach 1447—1506 zarysowuje się przed Polską 
kilka możliwości odzyskania Śląska. Powtarzają się 
one periodycznie mniej więcej co. dziesięć lat. Najdo
godniejszych momentów było cztery: rok 1457 — 
śmierć Władysława Pogrobowca, 1466 — całkowite 
zerwanie papieża Pawła II z Jerzym z Podiebradu, 
1474 — wojna polsko-węgierska na Śląsku i 1490 — 
śmierć Macieja Korwina.

Śmierć Władysława Pogrobowca rozpoczęła okres 
anarchii zarówno na Śląsku jak i w całych Czechach. 
Nowym władcą został Jerzy z Podiebradu, wybrany 
królem czeskim 2 III 1458. Sejm czeski dokonał tego 
wyboru z pominięciem ewentualnych pretensyj sióstr 
Pogrobowca, z których jedna była małżonką Wilhel
ma III saskiego, a druga Kazimierza Jagiellończyka. 
Wybór był najzupełniej prawny, gdyż już po śmierci 
Albrechta w r. 1439 stany czeskie anulowały ustawę 
głoszącą, że wybrać króla można tylko po wygaśnięciu 
wszystkich męskich i żeńskich Luksemburgów1). To
też i na Śląsku znalazł Jerzy zwolenników, m. i. w szla
chcie świdnickiej, w Bolesławie V opolskim, w Kon
radzie Czarnym oleśnickim i w Jodoku, od r. 1456 bi
skupie wrocławskim 2) .

Znamienne jest, że Kazimierz Jagiellończyk nie

9  Ko. eb. ner  R.: Der Widerstand Breslaus gegen Georg von 
Podiebrad, (Darst. u. QueJlen, XXII. 14—23).

2) Geschichte Schlesiens hrsg. von Ii. Aubin, Wrocław 1938, 
213;  tamże na str. 214 biskup wrocławski należy już do czołowych 
przeciwników Jerzego!



podnosił w tym czasie pretensyj z tytułu swego mał
żeństwa3). Pretensje Wilhelma saskiego zaspokojono 
za pośrednictwem brandenburskiego Albrechta Achil
lesa odstąpieniem kilku zamków i zawarciem podwój
nego małżeństwa4).

Kariera królewska stała się dla Jerzego impulsem 
do bardzo wysoko sięgających zamierzeń, ale zarazem 
kosztowała go wiele kłopotów i trudów. Źródłem 
wszystkich jego strapień stał się zgermanizow^any 
Wrocław, bo poza tym znaczna część Śląska po więk
szej lub mniejszej zwłoce złożyła mu hołd do końca 
sierpnia 1458 r. Jedynie Wrocław był i pozostał nie
przejednany.

Niełatwo jest osądzić, jakie było właściwe tło za
ciekłej walki Wrocławia z Jerzym, walki, na której 
Polacy mogli niejednokrotnie wyjść bardzo dobrze. 
Uczeni niemieccy kładą wszystko wyłącznie na karb 
różnic religijnych, odżegnując się w sposób jak naj
bardziej zdecydowany od jakiegokolwiek nacjona
lizmu. Sprawa jest niezwykle ważna i dlatego warto 
zreferować w kilku zdaniach zasadnicze poglądy lite
ratury niemieckiej na ten temat. Koebner udowad
n ia5), że Wrocławianie nie występowali przeciw Je 

3) W liście do Rady Wrocławskiej zapytuje tylko król polski 
o okoliczności, w jakich umarł Pogrobowiec, na co odpowiedziano 
mu m. i.: ...er ist gestorben... an St. Clement-Tag und zuvor an St. 
Zazdien-Tag ist er krank worden und alleine einen Tag gelegen 
und gestorben; aber wie? ist Gott bekannt. Odpowiedź Wrocławia 
Kaz. Jagiellończykowi z 13 XII 1457 — P o 1 s. Jahrbucher II. 15. 
Tamże: Urn das Kónigreich Bóheipi bemiiheten sich Kaiser Fried
rich, Kómg Kasimir in Polen, Herzog Wilhelm zu Sachsen, Sigis- 
mund und Albert, Erzherzoge in Oesterreich. Ńie ulega wątpli- 
ści, że zapisane tu są nazwiska osobistości, które mogły pretendo
wać cło tronu czeskiego, a nie takich które w rzeczywistości pre
tendowały.

4) G r ii n li a g e n, Geschichte Schlesiens I. 301.
5) K o e - b n e r ,  Der Widerstand Breslaus, 12.



rzemu jako przeciw Czechowi i że gotowi byli przy
jąć nawet króla polskiego. Powołuje się przy tym na 
relację posła wrocławskiego do Rzymu Jana Weinri- 
cha, z 7. IX. 1463 6), ale powołuje się bardzo swoi
stym sposobem myślenia. Weinrich w swojej relacji 
pisze m. i. że na zapytanie papieża: ,,jak podoba ci się 
król Polski‘; (oczywiście jako ewentualny preten
dent) — odpowiedział: ,,byłby dobry, gdyby się ,,der 
Romischen Kirchen und iren geboten enlichte und 
dem orden die lant und guter wedir gebe“. A więc 
tak bardzo znowu nie był Wrocław gotowy przyjąć 
króla polskiego7). Wrocławianie zgodziliby się z Ka
zimierzem Jagiellończykiem tylko w tym wypadku, 
gdyby podporządkował się zupełnie papieżowi i usto
sunkował się przychylnie do Zakonu. To pierwsze 
zrozumiałe jest wobec bardzo dobrych stosunków mię
dzy kurią rzymską a Wrocławiem; drugie życzenie 
Wrocławian zidentyfikować można z chęcią posiada
nia władcy jeśli już nie niemieckiego, to w każdym 
razie pozytywnie nastawionego do wszystkiego co nie
mieckie. Teza Griinhagena8) jest bardziej szczera, 
żal mu, że po śmierci Pogrobowca ,,das alte Bollwerk 
des Deutschtums von aller Welt im Stich gelassen, 
in die Hande der Fremden fallt“ i żałuje, że Śląsk nic 
wybrał swojego „niemieckiego władcy“. Grunhagen. 
zadowolony jest nawet z negatywnych rezultatów 
kandydatury Wilhelma saskiego, którego zwycięstwa

6) SS. Rer. Siles. IX. 7.
7) Papież mimo wszystko odpowiedział Weinrichowi nieco 

mądrzej:
„Wenn her das tete, ais du sprichst, so hette her zu 
seyme reiche die zu Prussen wedir die Behmen zu hulffe 

und were sterker, abir wir haben sorge, her begebit un- 
gerne das gewisse, das her hat in Prussen, und nympt uff 
das ungewisse zu Behmen... (tamże 7. Tłumaczy to 
w znacznym stopniu politykę Kazimieiza Jagiellończyka).

8) G r u n h a g e n ,  Gesch. Schlesiens I. 293.



zagroziłoby Śląskowi rozdarciem (przy uwzględnieniu 
równoważnych pretensyj Polski) i dodaje wreszcie 
z westchnieniem: ,,Jerzy utrzymał przynajmniej Śląsk 
w całości* 10 11! 9) W innej zaś rozprawie pisze, że Śląsk 
przedtem szukał opieki u Luksemburgów, bo byli 
wolni od jakichkolwiek podejrzeń co do słowiańskich 
sympatyj ( ! ) 10) . Jeszcze chaotyczniejsze są poglądy 
Haehnela11) : według niego zrodziła się na Śląsku po
trzeba odmiennego ujęcia istoty religii chrześcijań
skiej, co wynikało jakoby z rozkładu rzymsko-uni- 
wersalnyc-h poglądów (przedstawionych nota bene 
bardzo chaotycznie). W Jerzym widzieli Wrocławia
nie religijne i narodowe przeciwieństwo i dlatego 
walczyli z ni m12). Dopiero dalej wypowiedział autor*, 
o co mu właściwie chodziło: oto osobistość Jerzego 
wykazywała rysy, które pozwalały wnioskować o prze
budzeniu ,,eines Lebensgefuhls im slawisehen Volks- 
tum“.

Można by postawić zarzut, że poglądy uczonych 
niemieckich nie muszą być bynajmniej identyczne 
z zapatrywaniami niemieckich mieszkańców Wrocła
wia sprzed 400 lat. Jest jednak i szereg innych dowo
dów na to, że były one rzeczywiście identyczne. Nie
zwykle instruktywne są targi Wrocławia z legatami, 
Hieronimem z Krety i Franciszkiem z Toledo, toczone 
w latach 1460—1461 o bulle odpustowa. Pieniądz był

p) Tamże. 302.
10) G r unii a g e n:  Schlesien am Ausgange des Mittelalters, 

Zeitschr. f. Gescli. Schles. XVIII. 27.
u ) H a e li n e 1 R.: Die Auilósung der romisch-universalisti- 

schen Kirchenanschauung in Schlesien im Kampf Breslaus gegen 
Podiebrad, Breslau 1940, 7.

12) Ciekawe, że jeśli na Śląsku odczuwano potrzebę przeciw
stawienia się Kościołowi, to mimo tego walczono z Jerzym, który 
też przecież riie był zwolennikiem Kościoła, co więcej, nie był na
wet katolikiem!



dla Wrocławian ważniejszy, niż walka z Jerzym, niż 
religia, niż narodowość.

Dnia 9 II 1460 wydał Pius II za pośrednictwem 
arcybiskupa Hieronima z Krety bullę odpustową dla 
Wrocławia, zapewniającą 40 dni odpustu wszystkim 
mieszkańcom, którzy przyczynią się do budowy mo
stu na Odrze. Bullę wystawiono pod warunkiem obró
cenia wszystkich dochodów na krucjatę przeciwtu- 
recką. Oszukano wtedy papieża, któremu drugi legat, 
Franciszek z Toledo, za namową Wrocławian oświad
czył, że Wrocław chce zbudować duży kościół pod 
wezwaniem św. Bernardyna ze Sjeny (papież był Sje- 
neńczykiem i zgodził się na użycie 1/3 dochodów na 
ten cel). 2 2  IV 1461 uzyskalirWrocławianie nową 
bullę, na mocy której otrzymać można było na tych 
samych warunkach już odpust zupełny13). Tymcza
sem za zebrane z odpustu pieniądze zbudowano dwa 
szpitale, z tego jeden dla uciekinierów z Prus!

Trudną <-ytuację na Śląsku, głównie we Wrocławiu 
i w samych Czechach, gdzie powstał przeciw Jerzemu 
związek panów czeskich, mógł on opanować dzięki 
dobremu początkowo stosunkowi do papiestwa, 
u podstaw czego leżała milcząca aprobata kompakta- 
tów i polityka króla czeskiego, który z jednej strony 
łudził papieża chęcią wzięcia udziału w krucjacie, 
z drugiej zaś marzył o koronie cesarskiej14). W ro
ku 1459 Pius II tytułuje go jeszcze „najukochańszym 
synem“ i posyła wspomnianego Franciszka z Toledo 
do Wrocławia ze zleceniem złożenia Jerzemu hołdu. 
Ostatecznie zgodzono się na przełożenie hołdu na trzy

13) L a s I o w s k i E .: Der Breslauer St. Johannes-Ablass 
1460—1471. Zeitschr. f. Gesch. Schles. LX. 20; Dochody z odpu
stów musiały być nienajgorsze, skoro w r. 14ć9 Wrocław prosił 
papieża o przedłużenie ważności buli’ na lat 50. Tamże 48.

14) H a e h n e 1, Die Auflósung, 24.



lata, podczas których Wrocław miał się przekonać, 
czy król jest katolikiem.

Tymczasem 31 III 1462 Pius II potępił uroczyście 
kompaktaty i zlecił Jerzemu przyjęcie komunii pod 
jedną postacią15 16). Z właściwą sobie bystrością pojął 
teraz Jerzy zarysowujące się niebezpieczeństwo i przy
stąpił do montowania czegoś w rodzaju ,,bloku“. 
27 maja 1462 ma miejsce zjazd z Kazimierzem Jagiel
lończykiem w” Głogowie10), gdzie m. i. miało być 
przyjęte pośrednictwo Jerzego w walce Polski z Za
konem17). W Głogowie zawarto sojusz antyturecki, 
odłożono na czas nieograniczony spór o Zator i Oświę
cim i o posag królowej Elżbiety. Poza tym wszedł Ka
zimierz w sojusz z obecnymi tam posłami Ludwika ba
warskiego; później taki sam sojusz zawarto w Pozna
niu z posłami Albrechta austriackiego, cesarzowi na
tomiast użyczył Jerzy pomocy celem stłumienia buntu 
we Wiedniu (X 1462).

Po zjeździe w Głogowie czuł się król czeski już na 
tyle silnym, że 12 VIII oświadczył posłowi papie
skiemu, iż umrze w wierze, w której się wychowTał. 
Następnie rozpoczął powolne okrążanie Wrocławia. 
Nadał swoim synom Kłodzko, Ząbkowice, Ziębice 
i Opawę. Opłaciła mu się też pomoc okazana ces. Fry

1B) V o i g t :  Enea Silvio de Piccclomini III, Berlin 1863, 466.
16) Przymierze w Głogowie drukowane SS. Rcr. Siles. VIII. 

nr 88. Zjazd w Głogowie wpłynął niewątpliwie na papieża, który 
w liście do Jerzego z 14 IX 1462, gdzie skarży się na złe traktowa
nie swego posła, Fantyna de Valle, nazywa króla czeskiego jednak: 
„Carissimo in Christo filio Georgio..,", tamże VIII. nr 108. Przy
mierze głogowskie nie było zresztą bez precedensów, jak np. zjazd 
pełnomocników polskich i czeskich w Bytomiu, 25 XI 1460, na którym 
m. i. ustalono, że odbędzie się zjazd w Głogowie, Prochaska, Kró
lowie Kazimierz Jagiellończyk i Jerzyk czeski, (Przegl. Hist. 1913, 
XVII. 11).

17) Nie doszło do rozpatrywania tej kwestii, ponieważ wy
słannicy Zakonu nie zjawili się na zjeździe głogowskim.



derykowi III, bo pod jego naciskiem papież cofnął 
bullę z 29 III 1463, w której wzywał Wrocław do od 
mówienia posłuszeństwa Jerzemu18). Zatrwożeni 
Wrocławianie zaczęli nakłaniać papieża do ogłoszenia 
króla niegodnym tronu19), myśleli o elektorze bran
denburskim Fryderyku II, o księciu Ludwiku bawar
skim, nawet o cesarzu. Papież obiecywał im odsądze
nie Jerzego od tronu, lecz tylko wtedy, gdy pojawi 
się pewna kandydatura któregoś z innych władców20).

Następca Piusa 11 Paweł II wziął się do rzeczy 
bardzo energicznie. W sierpniu 1465 wezwał Jerzego 
do Rzymu jako oskarżonego o herezję21). W listo

18) Bulla papieska z 29 III 1463, SS. Rer. Siles. VIII. nr 148.
19) \y grę wchodziła i kandydatura polska; mówi o tym 

G r i i n h a g e n ,  Gesch. Schlesiens I. 313, opierając się m. i. na 
wspomnianej już relacji Weinricha. O królu polskim myślano tylko 
w ostatecznym wypadku i dlatego interpretacja Griinhagena jest 
bezwzględnie prawdziwa („ es darł da auch nicht verschwiegen 
werden, dass sie sich sogar den Polenkónig schlimmstenfalls ais 
solchen hatten gefallen lassen“).

20) Polityka papieży nie była konsekwentna ani w stosunku do 
Jerzego ani w stosunku do Polski. Znany jest interdykt legata Hie
ronima (maj 1463) na tych mieszkańców Prus, którzy stali się od- 
stępcami wobec Zakonu i zaczęli się przyłączać do Polski. Letni 
jarmark w tymże roku we Wrocławiu obesłało m. i. wielu Pola
ków, wobec czego legat zasuspendował tam nawet nabożeństwa! 
(List Wrocławian do Kazimierza Jagiellończyka z 28 VI 1463, SS. 
Rer. Sils. VIII. nr 168). Wrocławianie przepraszali za to pokornie 
króla polskiego, a w liście do papieża podkreślali, że handel ich jest 
prawie całkowicie zależny od Polski! ( L a s l o w s k i  E.: Der Bre- 
slauer St. Johannes-Ablass 1460—1471, Ztsclir. f. Gesch. Schles. LX. 
32—33). Takie więc byłyby zasadnicze przyczyny sporadycznej 
zresztą kokieterii Wrocławian wobec Polski! Drugi podobny mo
ment: Układ głogowski przestraszył Wrocławian, pewnych, że na 
wypadek wojny z Jerzym Kazimierz Jagiellończyk zamknie im do
wóz. Dlatego proszono papieża, by zakazał tej ewentualności kró
lowi polskiemu w specjalnym breve! (SS. Rer. Siles. VIII. nr 102).

21) Tamże IX. nr 303.



padzie prohabsburscy panowie czescy zawarli sojusz 
przeciw Jerzemu w Zielonej Górze na Morawach. 
42 X 1466 stanął pokój toruński22), który odbił się 
szerokim echem w miastach śląskich. 23 XII 1466 
papież wydał bullę, odsądzającą Jerzego od tronu. 
Rok 1466 i następne są najcięższe dla Jerzego — 
Polska zaś zaczyna w tym czasie odgrywać rolę pier
wszorzędną. Jest to szczytowy punkt polskich możli
wości rewindykacyjnych.

Nie ulega wątpliwości, że Rzym podjął w tym 
czasie problem kandydatury polskiej na tron czeski, 
co łączy się zwykle z powziętą rzekomo przez pa
pieża koncepcją oddania Polsce Śląska i Łużyc23). 
Koncepcja ta opiera się jednak na zbyt kruchych 
podstawach. Faktem jest, że według Długosza, legat 
papieski, Rudolf z Lewantu, pośrednicząc przy za
wieraniu pokoju toruńskiego i chcąc pozyskać króla 
polskiego w walce z Jerzym powiedział wiele szum
nych słów na temat konieczności zawarcia pokoju 
i konieczności — wojny z Czechami. Że Jerzy jest 
uzurpatorem i trucicielem (Władysława Pogrobow- 
ca), że Czechy są Polsce bardzo bliskie językiem 
i narodowością, że na mocy praw żony Elżbiety ni
komu się tak nie należą, jak właśnie Kazimierzowi 
Jagiellończykowi, że jeśli sam nie może, niech da 
Władysława, lub Kazimierza, lub Olbrachta, lub Ale
ksandra, że we Wrocławiu nowy władca będzie miał

22) Znana jest radość we Wrocławiu z okazji zawarcia pokoju 
toruńskiego. „Zum Zeichen der Freude wurde in Breslau in allen 
Gassen Feuer angericlitet und Frsse verbrennet“ — P o 1 s, Jahr- 
biicher II. 55. Radość nie tyle z powodu zwycięstwa Polski ile dla
tego, że Krzyżacy mieli już spokój, względnie że po wojnie wygod
niej będzie z Polską handlować.

23) Np. N o w o g r o d z k i :  Rządy Zygmunta Jagiellończyka 
na Śląsku i w Łużycach, Kraków 1937. 5: ,.Zwrot ku Polsce poparta 
też kuria papieska, przyznając Polsce kraj śląski (!), byle 
tylko“... itd.



pewną siedzibę, dopóki nie zdobędzie na Jerzym reszty 
ziem czeskich. Ze słusznością tego poglądu (mówił 
dalej legat) zgadzają się wszyscy królowie i książęta 
świata oraz kolegium kardynałów. Za to papież przy
rzeka i łaski najobfitsze i pomoc pieniężną et totius 
Slesiae ac Lusatiae ego ipse plenarn possessionerp pol- 
liceor 24J.

Tyle Długosz. Niezbyt nawet głęboka analiza tekstu 
wykazuje, że o oddaniu Polsce Śląska i Łużyc wzamian 
za podjęcie się krucjaty oficjalnie mowy nie było. 
Śląsk i Łużyce były w przemówieniu legata tylko tą 
prowincją królestwa czeskiego, którą Kazimierz Ja 
giellończyk (lub jego syn) jako przyszły król czeski 
będzie mógł objąć zaraz na początku. Poza tym 
o akcji antyczeskiej mówił legat w imieniu papieża, 
a o Śląsku i Łużycach od siebie. Nie znaczy to zresztą 
wcale, żeby osobiście łudził Kazimierza Jagielloń
czyka tak ponętną propozycją, nie chcąc angażować 
w to papieża. Po prostu obiecywał plenarn possessio- 
nein Śląska i Łużyc bez żadnych trudności, bo wie
dział, że tam chętnie przyjmą przeciwnika Jerzego, 
zwłaszcza we Wrocławiu; stąd te słowa o Wrocławiu 
jako o „najbezpieczniejszejli siedzibie. Gdyby papież 
rzeczywiście akceptował myśl wcielenia Śląska do 
Polski*25), Rudolf z Lewantu mówiłby o tym do nie
skończoności a i u Polaków musiałoby to wywołać 
jakiś oddźwięk, którego znaleźć nie można. Rzym nie 
chciał kupie Kazimierza Jagiellończyka arii Śląskiem 
ani Łużycami, tylko co najwyżej obietnicą błogosła
wieństw i jeszcze jednym: Na zjeździe w Krakowie 
w lipcu 1467 pokazywał tenże Rudolf dwie bulle, 
jedną z zatwierdzeniem pokoju pruskiego, drugą uwal- * 20

24) D ł u g o s z ,  Historia V, 468.
20) Źe i sam Paweł II pomimo przedsięwziętej przez siebie 

próby trzeźwo osądzał zagadnienie, świadczy nienajgorzej relacja 
Weinricha z 1463 (vide wyżej) „



niającą niektórych obywateli Prus od interdyktu za 
nieposłuszeństwo wobec Zakonu, obie z zastrzeże
niem ważności wtedy, ,,si videlicet Kazimirus Polo- 
niae rex per se vel per filium Regnum Bohemiae su- 
sciperet“ 26) .

Widać z tego, że Paweł II nie bardzo był przychylny 
Polsce, przy czym wykorzystywał swoje nadrzędne nie
jako stanowisko przy zatwierdzaniu pokoju, do któ
rego zresztą sam uparcie dążył, pragnąc uchronić Za
kon od zagłady. Klątwę za walkę z Zakonem wolno już 
w tym czasie uważać za wyraźny anachronizm27). Pa
pież chciał widzieć Kazimierza na tronie czeskim, po
nieważ pragnął za wszelką cenę usunąć z Czech hu- 
syckiego władcę; niestety, krzyżaków obdarzał sympa
tią jeszcze większą, niż Kazimierza.

W osądzaniu toruńskich słów Rudolfa z Lewantu 
poszła literatura historyczna polska za sugestiami na
uki niemieckiej, przede wszystkim Griinhagena, który 
pierwszy interpretował przemówienie legata papie
skiego (na podstawie Długosza) w ten sposób: ...,,fiir 
welchen Fali (tzn. po ewentualnym przyjęciu tronu 
czeskiego przez Kazimierza Jagiellończyka dla siebie 
lub dla jednego ze swych synów) er ihm den soforti- 
gen Anfall von Schlesien und der Lausitz in bestimm- 
teste Aussicht stellte“ 28). Podobny punkt widzenia 
znajdziemy i u wielu innych autorów niemieckich, 
nawet w wydanej w r. 1940 i innemu zresztą tematowi 
poświęconej rozprawie Haehnela. Oddźwięk interpre

2C) D ł u g o s z :  Historia V. 485; P o l s  Jahrbiicher II. 61; 
Jeszcze 15 V 1467 pozwolił papież biskupowi Rudolfowi zdjąć in- 
terdykt z Polaków, jeśli „filius noster (Kazimierz Jagiellończyk) 
ipse aut filius eius eligeretur nominaretur aut assuineretur ad 
Bohemiae regnum“, SS. Rer. Siles. IX. nr 369.

27) 13 X 1465 pozwolił Paweł II Wrocławiowi handlować z Po
lakami pomimo „ciążącej na nich klątwy", SS. Rer. Siles. IX. nr 306.

28) Geschichte Schlesiens I. 318.



tacji Griinhagena znajdujemy w niejednym dziele pol
skim. Np. u Dąbrowskiego29) „legat papieski uczynił 
królowi imieniem, kurii, formalną propozycję... gwa
rantując królowi w każdym wypadku „ p e ł n e  p o 
s i a d a n i e  Ś l ą s k a  i Ł u ż y c “... propozycja ta 
miała jeden punkt bezwzględnie pewny... ofiarowanie 
Śląska... Można było korony czeskiej nie zdobyć, ale na 
Śląsku się usadowić41. Opinię Nowogrodzkiego przyto
czono powyżej. To samo Piotrowicz30) : „Rudolf gwa
rantował Polsce... koronę czeską, a w każdym wypadku 
posiadanie Śląska a nawet Łużyc“. Piotrowicz powo
łuje się w tym miejscu m. i. na Papeego 31 32) ,x podając 
ogólnie s. 345—448. Papee tymczasem jest jednym 
z niewielu, którzy sprawę przedstawiają inaczej:... „to 
niech (Kazimierz Jagiellończyk) jednego z synów swo
ich na Śląsk wyśle, aby ten był we Wrocławiu korono
wany i walkę przeciw herezji rozpoczął1132). To wszy
stko o Śląsku u Papeego w (też zresztą niesłusznej) 
interpretacji Długosza. Prócz Papeego powołuje się 
Piotrowicz na rozprawę Kóbnera i Wendta33), co jest 
co najmniej niezrozumiałe, ponieważ żaden z tych obu 
autorów nie zajmuje się tą kwestią zupełnie. Stano
wisko Griinhagena, Dąbrowskiego i i. podziela również 
w swojej najnowszej historii Śląska Piwarski34). Słu

29) Gródecki, Zachorowski, Dąbrowski: Dzieje Polski Średnio
wiecznej, Kraków 1926, II. 401.

ao) P i o t r o w i c z :  Plany rewindykacji Śląska przez Polskę 
pod koniec średniowiecza, Katowice 1936, 48.

31) P a p ć e Pr.: Polityka polska w czasie upadku Jerzego 
z Podiebradu 1466—71. Rozpr. Wydz. Hist.-Filoz. Ak. Um. VIII.

32) Tamże, 356.
33) K o e b n e r v. wyżej; W e n d t :  Die Stande des Fiirsten- 

thums Breslau im Kampfe mit Kónig Matihias Corvinus 1469—1490. 
Zeitschr. f. Gesch. Schles. XXXII.

34) P i w a r s k i  K.: Historia Śląska, Katowice—Wrocław 
1947, 132.



szne natomiast wydaje się rozumowanie Kolankow- 
skiego: ...„objęcie w posiadanie wszystkich krajów 
korony czeskiej, a więc Czech, Moraw, Łużyc i śląska 
zapewnione1135) . Tylko w ten sposób można rozumieć 
słowa legata.

W świetle powyższego może być bardziej zrozu
miałe powściągliwe stanowisko Kazimierza Jagielloń
czyka wobec propozycji Rudolfa w Toruniu. Król prze
niósł sprawę na sejm walny w maju 1467, zapewnia
jąc w międzyczasie dwukrotnie Jerzego o swej przy
jaźni: przez osobnego posła 19 II, i przez posłów, któ-> 
rzy udali się do Rzymu, Jana Ostroroga i Wincentego 
Kiełbasę, biskupa chełmskiego. Na sejmie piotrkow
skim ponowiono wobec posła Jerzego gwarancje przy
mierza w Głogowie. Na zjeździe lipcowym w Krakowie 
Kazimierz wahał się w dalszym ciągu, myśląc raczej 
o pośrednictwie między Jerzym a częścią panów cze-: 
skich36). Jako pośrednicy stanęli 20 X 1467 w Pradze 
Stanisław Ostroróg, kasztelan kaliski, Jakub z Dębna,

85) Polska Jagiellonów. Lwów 1936, 117.
3fi) Wprawdzie zjawił się w lipcu w Krakowie poseł wrocław

ski Łukasz Eisenreich, próbując nakłonić Kazimierza Jagiellończyka 
do objęcia tronu czeskiego, lecz 18 VII 1467 doniósł Radzie wroc
ławskiej, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi — Co d .  e p. saec. 
XV, III, 126. Dalsze dwa listy ibid. 127 (z 7. VIII) i str. 129 (z 9. 
VIII). Eisenreich i inni posłowie wrocławscy przedstawiali kró
lowi polskiemu mniej więcej to samo co Rudolf z Lewantu: „habe- 
ret enim (Kaz. Jag. o ile by przyjął koronę czeską) nunc quiete 
totam Slesiam, pene integram Moraviam totam Lusaciam et Sex 
Civitates et alias omnes catholicas communitates et dominos Bohe- 
mie“ — Eschenloer, ed. Markgraf, SS. Rer. Siles. VII. 135. Nie ulega 
■wątpliwości, że tak samo chyba myślał przed rokiem legat. Wszy
stkie cziony zdania są u Eschenloera pojęte wyraźnie jednorodnie 
(Slesia, Moravia, Lusacia) a nadto Lusacia jest na trzecim miej
scu. Nikt nie może z takiego zdania wnioskować, że chodziło o od
danie Śląska i Łużyc Polsce, a tylko nad Morawami i innymi „ci- 
vitates“ miał Kaz. Jag. panować jako król'czeski!



starosta krakowski i Długosz37). Panowie czescy od
wlekli sprawę do połowy grudnia i wtedy na zjeździe 
we Wrocławiu pośrednictwo króla polskiego odrzucili, 
proponując mu tylko jeszcze raz koronę.

Tymczasem z początkiem r. 1468 wystąpił nowy 
pretendent, Maciej Korwin, który po konferencji z bi
skupem ołomunieckim Protazym ogłosił się opieku
nem katolików czeskich w Bratysławie — 8 IV 38). 
W tym samym miesiącu Protazy już jako poseł Ma
cieja przybywa do Kazimierza z propozycją zgody i mał
żeństwa Macieja z Jadwigą córką Kazimierza Jagiel
lończyka. Król polski nie zgodził się na tę propozycję, 
zaznaczając dobitnie swoje prawa do Czech i podkre
ślając jednak przy tym chęć pokojowego współżycia 
z Węgrami. W następnych dniach zjawiło się w Kra
kowie poselstwo czeskie i uzyskało od Kazimierza Ja 
giellończyka obietnicę zapośredniczenia pokoju mię
dzy Maciejem a Jerzym. Mediacyj tych próbować mieli 
posłowie polscy wysłani w lipcu 1468 do Ołomuńca, 
gdzie przebywał Maciej. Pertraktacje prowadzono 
w dwu fazach (w przerwie Polacy wyjeżdżali do Pragi) 
i w żadnym wypadku nie odniosły one skutku, pomimo 
że proponowano Maciejowi zawarcie rocznego rozej- 
mu, podczas którego spór między nim a Jerzym miał 
być rozstrzygnięty polubownie. Do zerwania układów 
przyczynił się głównie nowy legat papieski, Wawrzy
niec Rovarella, biskup Ferrary, który żądał, aby Jerzy 
pojednał się z papieżem w ciągu roku, w przeciwnym 
zaś wypadku musiałby oddać katolikom m. i. Pragę 
i Kłodzko. Widząc upadek wszelkich prób porozumie
nia, rozpoczął Kazimierz Jagiellończyk wstępne przy
gotowania wojenne, zawierając m. i. układ ze Stefa
nem mołdawskim. Wysłał też Jakuba z Dębna i dzie- * 39

87) List postów z Brzegu z XII 1467. Co d .  e p. saec. XV, 
'  III, 132.

39) SS. Rer. SiIes.‘ *X, nr 390.



kana krakowskiego Pawła z Główna do Rzymu. Posło
wie zawadzili w drodze o Ołomuniec, gdzie wznowili 
rokowania z Maciejem. Przypadkowo tym razem wszy
stko znalazło się na dobrej drodze, tak że Maciej za* 
czął wreszcie skłaniać się do porozumienia z Jerzym. 
Wywołało to panikę fvśród czeskich przeciwników Je 
rzego, którzy niezwłocznie obwołali Macieja królem 
Czech, 3 V 1469. Z chwilą gdy Maciej został królem 
czeskim, Kazimierzowi Jagiellończykowi nie pozosta
wało nic innego jak poprzeć Jerzego w sposób już zde
cydowany, zwłaszcza że w czerwcu 1469 Praga zgo
dziła się na desygnację Władysława Jagiellończyka na 
następcę Jerzego39). Całą sprawę odłożono do sejmu, 
który 2 2  października rozpoczął obrady w Piotrkowie.

Sejm piotrkowski obradował pod nienajlepszymi 
auspicjami. Papież w dalszym ciągu odmawiał zatwier
dzenia pokoju toruńskiego, a Jerzy rozpoczął wojnę 
z Maciejem i to w ten sposób, że do niewoli dostał się 
jego syn Wiktoryn. Przybyły wreszcie nowy legat Ale
ksander radził zgodę z Maciejem, którego położenie 
nie było początkowo najlepsze. Zniechęcił się do niego 
cesarz (Maciej też myślał o koronie cesarskiej), mar
grabia brandenburski (Albrecht Achilles po abdyka
cji swego brata Fryderyka w lutym 1470) i Sasi40), 
nawet Śląsk, z którym Kazimierz wstrzymał stosunki 
handlowe. Ten sam Wrocław, który 26 V 1469 uro
czyście witał wkraczającego Macieja, odnosić się teraz 
zaczął do niego bardziej powściągliwie wobec pogar
szającej się sytuacji finansowej, tak że zaczęto nawet 
rzucać gromy ńa kaznodziejów, którzy podburzali

39) ...„Rumor de illa dieta in Radum ortus, quod rex Poloniae 
unum ex filiis śuis daturus esset pro rege in Bohemia et auxiliis 
assistere“, E s c h e n l o e r ,  Hist. SS. Rer. Siles. VII. 210.

40) Ksiażeta sascy Ernest i Albrecht ofiarowywali Kazimie
rzowi Jagiellończykowi poparcie w jego staraniach o koronę cze
ską, Cod.  e p. XV saec„ III. 147. »



przedtem przeciw Jerzemu jako królowi kacerzy. 
Książęta górno-śląscy sprzyjali bardziej Polsce niż 
Maciejowi, np. Jan IV, książę na Opawie i Raciborzu. 
Sam Jerzy również nie rezygnował z walki o tron, sta
rając się o jeszcze ściślejsze zbliżenie do Polski; w tym 
celu chciał przekazać tron po swojej śmierci Włady
sławowi Jagiellończykowi stawiając przy tym jako 
warunek, żeby królewicz polski ożenił się z jego córką 
Ludmiłą. Prowadzone jednak w tym kierunku per
traktacje nie dały wyniku pozytywnego, śmierć Je 
rzego 22  III 1471 wyjaśniła sytuację o tyle, że pozostał 
już tylko jeden władca Czech, Maciej; już w maju 
jednak przystąpili Czesi do! obioru nowego króla, za
chęceni do tego nieprzychylnym Korwinowi stanowi
skiem cesarza i wielu panów węgierskich z arcybisku
pem ostrzyhomskim na czele.

Elekcji dokonać miał sejm w Kutnohorze. Od przy
byłego tam poselstwa polskiego dowiedzieli się Czesi, 
że wybór Władysława przyniósłby im wielkie korzyści: 
Polacy obiecywali im m. i. zapłacenie czeskich długów 
państwowych i pojednanie utrakwistów z Rzymem41) 
2 7  maja 1471 Władysław został królem czeskim 
i z końcem lipca opuścił Kraków, ażeby objąć króle
stwo. W ten sposób Czechy stały się znowu terenem 
konfliktu między dwoma pretendentami: Maciejem 
i Władysławem. Stanowisko papieża w tej sytuacji 
określa najdobitniej potwierdzenie wyboru właśnie 
Macieja, czego dokonał legat Wawrzyniec Rovarella 
27 V 147 1 42).

W ten sposób zakończyły się niepowodzeniem 
pierwsze możliwości odzyskania Śląska. Sprawa re
windykacji Śląska łączy się bardzo ściśle z kwestią 
czesko-węgierską, czego nie chce jednak zauważyć ża-

41) B a c h m a n n  A. Gescliichle Bóhmens II. 647.
42) F r a k . n ó i ,  Matthias CoryPruis Kónig von Ungarn, Frei- 

burg i. Br. 1891, 154.



den przedstawiciel literatury polskiej. Wszyscy bardzo 
słusznie stwierdzają, że Kazimierzowi Jagiellończy
kowi chodziło tylko o uznanie następcą w Czechach 
jednego z Jagiellonów, przy czym Śląsk pojmował jako 
bezwarunkowo integralną część Czech. Wszyscy rów
nież sądzą, że można było łatwo zdobyć Śląsk, skoro 
odpadł od Jerzego. W ten sposób implikuje się Kazi
mierzowi Jagiellończykowi brak prawdziwie polskiej 
myśli politycznej, czemu zresztą zaprzeczyć nie można. 
Kazimierz Jagiellończyk rzeczywiście polskiej myśli 
politycznej w tym sensie nie miał, lecz politykiem był 
i to niezłym. Widział przede wszystkim przynajmniej 
część trudności, jakich dziś pod wpływem sugestyj 
nauki niemieckiej nie widzi się w ogóle. Pozorne cią
żenie Niemców śląskich, a przede wszystkim Wro
cławia ku Polsce wywołane było wyłącznie przez przy
czyny natury handlowej i częściowo narodowej. Oba
wiano się mianowicie wzmożonej świadomości naro
dowej Czechów i na tym tle mniej groźna wydawała 
się nawet Polska, która według słów Grunhagena— 
będąc państwem potężnym i posiadając mocny i jed
nolity zrąb narodowościowy, nie musiała zbytnio gnę
bić swoich ,,Nebenlander“ 43) . Entuzjazm, z jakim 
przyjęto Macieja, przemienił się szybko w niechęć. 
Wrocławianie entuzjazmowali się każdym władcą 
tylko tak długo, dopóki mieli zapewnione bezpieczeń
stwa zewnętrzne i wewnętrzne oraz możliwości swo
bodnego prowadzenia handlu. Kazimierz Jagiellończyk 
zaś nie przystępował do żadnych decydujących dzia
łań, dopóki nie przekonał się o przychylnym nastawie
niu całego społeczeństwa czeskiego, przy czym do 
Czech, jak mówi Piwarski, rzeczywiście myślowo za
liczał i Śląsk. Kazimierz Jagiellończyk nie bardzo 
orientował się w tym, że Śląsk jest czymś odrębnym,

43) G r li n h a g e n, Gesch. Schles. I. 322.



do czego Polska ma większe prawa niż do Czech i W ę
gier. Warto jeszcze raz powtórzyć, że historycy polscy 
słusznie oskarżają Kazimierza Jagiellończyka o brak 
prawdziwie polskiej myśli politycznej, ale u podstaw 
ich twierdzeń leży przekonanie, że ofiarowywano mu 
Śląsk niejako na półmisku, co wcale nie jest praw
dą44). Kazimierz Jagiellończyk miał możliwości re
windykacji Śląska, lecz zrealizować ich nie potrafił, 
głównie na skutek tego, że polityka dynastyczna prze
szkadzała mu w właściwym zrozumieniu tego pro
blemu.

Pomimo osiągnięcia tronu czeskiego Maciej Kor
win rozumiał, że położenie jego nie jest zbyt różowe 
i że będzie miał do zwalczenia cały szereg trudności. 
Płynęły one z kilku źródeł. Niezadowolona była część 
społeczeństwa czeskiego (husyci i inni dawni zwo
lennicy Jerzego), której zbyt silnie tkwił w pamięci 
długotrwały konflikt Jerzego z Maciejem, ażeby od 
razu stanąć po stronie króla węgierskiego. Na W ę
grzech również istniał krąg niezadowolonych, zgrupo
wanych wokół arcybiskupa ostrzyhomskiego i Emeryka 
Zapolyi, którzy w ogóle z niechęcią odnosili się do Ma
cieja, jako do władcy forsującego koncepcję rządów 
,,silnej ręki“. Oligarchom węgierskim marzył się król 
słaby, z którym mogliby robić, co by się im podobało 
i dlatego zaofiarowali koronę trzynastoletniemu pod
ówczas królewiczowi polskiemu Kazimierzowi, na co 
Kazimierz Jagiellończyk udzielił swej zgody. Po raz 
pierwszy zaczyna się wtedy prawdziwie konkretyzo
wać koncepcja osadzenia Jagiellonów także na tronie 
węgierskim, a ściśle z tym łączy się trzecie źródło 
przyczyn składających się na ciężkie położenie Ma

44) Znalazłyby się zresztą i inne dowody na to, że Kazimierz 
Jagiellończyk byl politykiem trzeźwym, choćby to np. że przypom
niał posłowi wrocławskiemu odprawione we Wrocławiu Te Deum 
po klęsce pod Chojnicami ( P r o c h a s k a ,  Przegl. Hist. XVII. 29).



cieja, tj. stanowisko Polski. Jasne było, że w nowym 
konflikcie Kazimierz Jagiellończyk poprze swego 
syna, a jeszcze więcej grozy dodawały temu proble
mowi świeżo wyłonione możliwości osiągnięcia ko
rony węgierskiej przez dom Jagiellonów.

Wobec takiej sytuacji próbował Maciej sam nie
jako zakwestionować swoje pretensje do korony cze
skiej, wysyłając do Polski biskupa ołomunieckiego 
z dość różnymi propozycjami: rozstrzygnięcia preten- 
syj swoich do korony czeskiej przez papieża, adopto
wania Władysława i równoczesnej jego koronacji, 
wysuwał też ekspektatywy na koronę węgierską dla 
synów Kazimierza Jagiellończyka w wypadku swojej 
śmierci bez męskich potomków, pod warunkiem otrzy
mania ręki jednej z księżniczek polskich.

Odpowiedź polska na przedstawione przez Macieja 
za pośrednictwem biskupa ołomunieckiego propozycje 
była zdecydowanie odmowna 45). Już we wrześniu 1471 
tytułuje się w Polsce księcia Kazimierza panem i dzie
dzicem Węgier, tamże Macieja tyranem i przywłasz- 
czycielem tronu46). W obliczu zbliżającego się nie
bezpieczeństwa zmienił Maciej gruntownie swoje sta
nowisko wobec panów węgierskich, pozwalając np. 
koronować się Mikołajowi Ujlaky na króla Bośni47)! 
Do Polski wysłano poselstwo z oświadczeniem, że ko
biety nie mają na Węgrzech prawa dziedziczenia, 
a zaproszenie królewicza Kazimierza na tron węgier
ski wystosowane zostało przez garstkę buntowników, 
prócz których cały kraj jest wierny Maciejowi. W od
powiedzi polskiej z 7 X 1471 podkreślono, że potom-

45) Lipiec 1471; Cod.  ep. XV. saec. I cz. 2, 252.
40) 20. IX. 1471, Kraków. Kazimierz królewicz wydaje wojnę 

Maciejowi, Ungariae regi intruso et occupatori eiusdem vidento. 
SS. Rer. Siies. XIII. nr 92, 16. XI. 1471 Kazimierz królewicz tytu
łuje się dziedzicem Węgier, Cod.- ep. XV, III. 584.

47) F r a k n ó i, Mathias Corvinus 163.



kowie po kądzieli też dziedziczyli na Węgrzech i że 
Kazimierz (królewicz) wyruszył już z wojskiem do 
Węgier.

Znana wyprawa Kazimierza na Węgry zakończyła 
się, jak wiadomo, zupełnym niepowodzeniem, bo 
oprócz, kilku zamków, których załogi dobrowolnie 
otworzyły swe podwoje przed przyszłym świętym, nie 
zdobyto nic więcej, a już 26 XII musiał Kazimierz 
uciekać. Ten niewątpliwy sukces zawdzięczał Maciej 
znowu swej przenikliwości politycznej; w okresie 
agresji polskiej pogodził się mianowicie ze swym naj- 
zawziętszym wrogiem, prymasem Węgier. Jeszcze 
silniej umocniło go przychylne stanowisko Rzymu. 
Podkreślono już przedtem faworyzujące akty Pawła II; 
jego następca, Sykstus IV, sankcjonował wszystkie 
zarządzenia swojego poprzednika w stosunku do Ma
cieja i próbował odwieść Polskę od wyprawy węgier
skiej 48f).

Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia poli
tyki polskiej byłoby dla nas korzystne, gdyby króle
wicz Kazimierz rzeczywiście został królem węgier
skim, bo wtedy na skutek ewentualnych konfliktów 
między braćmi mogła na plan pierwszy wysunąć się 
sprawa śląska. W tym czasie jednak w dalszym ciągu 
nie widać żadnej świadomej polityki polskiej wobec 
Śląska. Wszystkie usiłowania Kazimierza Jagielloń
czyka zmierzają wyłącznie do tego, ażeby zapewnić 
swoim synom koronę czeską i węgierską. Nawet nie
powodzenia królewicza Kazimierza i bezwzględnie po

48) Poparcie, udzielane stale przez kurię papieską Maciejowi, 
konkretyzowało się nie tylko w bardzo przychylnym stanowisku 
wobec wszystkich jego poczynań, lecz i w olbrzymich subsydiach 
pieniężnych. Najlepszym tego dowodem są ironiczne zapewnienia 
Macieja, że za pieniądze wj^dane na wojnę czeską, mógłby zakupić 
dziesięć takich królestw jak Czechy. P r o c h a s k a ,  Królowie Ka
zimierz Jagiellończyk i Jerzyk czeski (Przegl. Hist. 1913, XVII. 148).
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zytywny stosunek papiestwa do Macieja nie odwiodły 
króla polskiego od kontynuowania polityki dyna
stycznej.

Okazało się to podczas legacji posła papieskiego, 
kardynała Marka Barbo, który wyjechał do Niemiec, 
Węgier i Polski z misją utworzenia ligi antytureckiej, 
a poza tym próbował osiągnąć porozumienie między 
królem polskim a węgierskim49). Podczas pobytu kar
dynała Marka w Krakowie w lipcu 1472 wyznaczono 
Nysę jako tniejsce zjazdu poselstw obu monarchów na 
2 II 1473. Na zjeździe tym, ponowił Maciej swoje po
przednie propozycje, lecz porozumienia nie osiągnięto, 
a taki sam był rezultat następnego zjazdu w Opawie 
15 VIII, gdzie Polacy odrzucili propozycje Macieja. 
Widząc, że drogą pokojową nie będzie mógł osiągnąć 
swoich celów, zdecydował się Kazimierz Jagiellończyk 
na zbrojną rozprawę z królem węgierskim. Preceden
sów znaleźć można było dosyć: podczas gdy odbywały 
się zjazdy w Nysie i Opawie, na pograniczu polsko- 
węgierskim grasowały bandy rozbójników i działają
cych z ramienia Macieja najemników węgierskich. 
Głównie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo terenom 
pogranicznym, zwołano trzeci zjazd, 21 II 1474 do 
Starej Wsi i osiągnięto tam porozumienie50), na
zwane szumnie „wiecznym pokojem“ ; dążenie Kazi
mierza Jagiellończyka do wojny z Maciejem było jed
nak tak silne, że niemal równocześnie Kazimierz. 
Władysław czeski i Fryderyk III zawarli pakt antywę- 
gierski w Norymberdze, 11 III 1474 B1). Cesarz

4ft) Instrukcja kardynała Barbo — Co d .  e p. XV saec, I. 
259—264, :— styczeń 1472.

50) Niedawni poplecznicy Kazimierza Jagiellończyka, Albrecht 
i Ernest sascy, wyrzucali Maciejowi w liście z 22. VII. 1474, że 
zawarł przeciw nim(!) przymierze z Kaz. Jag. i Władysławem 
Czeskim. Cod.  ep. XV saec., III. 193.

B1) D o g i e 1, Cod. Regni Pol. I. 164.



wprawdzie jak zwykle nie dał nic oprócz obietnic, lecz 
mimo to Polacy wkroczyli na Śląsk, jako do dzielnicy 
na ogół najwierniejszej Maciejowi. Porozumienie 
w Starej Wsi okazało się bezcelowe, ponieważ zawarty 
tam „wieczny pokój“ dotyczył wyłącznie likwidacji 
band, operujących na pograniczu obu państw, o za
sadniczym zaś konflikcie dynastycznym nie wspom
niano tam ani słowa.

26 września 1474 przekroczyli Polacy granicę ślą
ską. Rozpoczęły się działania wojenne, prowadzone 
przez obie strony z niezwykłą zaciętością i okrucień
stwem, chociaż rezultaty tego miały być tak nikłe. Po
lacy kierowali się na sam Wrocław, maszerując linią 
Opole—Brzeg. 12 października odniesiono zwycięstwo 
nad oddziałem partyzantów węgierskich, nie zdołano 
jednak zdobyć ani Opola, ani Brzegu, ani Oławy. Roz
mieszczone przez Macieja po tych miastach załogi bro
niły się dzielnie, lecz nie mogły powstrzymać marszu 
Polaków na Wrocław, zwłaszcza że z końcem paździer
nika połączyły się z wojskiem polskim oddziały cze
skie króla Władysława52).. Sytuacja była dość oso
bliwa: Polacy nie potrafili zająć ani jednej twierdzy, 
żołnierze Macieja nie byli w stanie przeszkodzić mar
szowi Polaków. Mimo wszystko wydaje się niewąt
pliwe, że dowództwo polskie i sam Kazimierz Jagiel
lończyk dokładnie zdawali sobie sprawę z wszystkich 
możliwości i dlatego śmiały plan zdobycia samej sto
licy Śląska uznać trzeba za jedyny, który przedstawiał 
realne widoki na sukces. Że sukcesu nie osiągnięto, 
to rzecz inna; przyczyną niepowodzenia było nie tyle 
niedołęstwo taktyczne dowództwa, ile niezrozumiała 
lekkomyślność z jaką operowano olbrzymią armią bez 
stałej troski o żywność i paszę, a przewidujący Ma
ciej postarał się na czas o to, ażeby w polu działania

r>2) D ł u g o s z ,  Historia V. 613.
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armii polskiej tej żywności i paszy nie znalazło się 
zbyt wiele. Całkiem realne nadzieje na dowóz z Polski 
unicestwiali raz za razem partyzanci Macieja.

Wojna polsko-węgierska na Śląsku mogła oczywi
ście przynieść rozstrzygnięcie najpoważniejsze. Ewen
tualna klęska Macieja byłaby równoznaczna z bezwa
runkową supremacją Jagiellonów w Czechach i na 
Węgrzech. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Po
lacy mieli kolosalne możliwości zwycięstwa, głównie 
dzięki przygniatającej przewadze liczebnej swoich 
wojsk; że stało się inaczej, winny temu w pierwszym 
rzędzie niedołężnie prowadzone operacje ze strony 
polskiej, co niejednokrotnie już podnoszono w litera
turze, po drugie zaś, na co dotychczas nie zwracało 
się wcale uwagi — niełatwa była sprawa z Maciejem, 
doskonałym politykiem, organizatorem, niezwykle 
przedsiębiorczym i energicznym, w razie potrzeby 
z niczym się nie liczącym. Maciej Korwin był bez 
wątpienia najznakomitszym i najbardziej utalento
wanym władcą europejskim drugiej połowy w. XV, 
wyjąwszy chyba francuskiego Ludwika XI. Pomimo 
bardzo ciężkiej sytuacji53) Maciej rozwinął z ogrom
ną energią obronę Wrocławia wycisnąwszy z miasta 
moc pieniędzy i rozpoczął destruktywną działalność 
na tyłach armii polskiej. Szczupłe ale lotne oddziały 
węgierskie harcowały w granicach Wielkopolski, do
cierając w swoich niszczących wyprawach aż do sa
mego Poznania. Poruszająca się ślimaczym chodem 
wielka machina wojenna Polaków ponosiła olbrzymie 
straty, głównie w jeńcach, których częściowo Maciej 
puszczał wolno (po specyficznym wytatuowaniu wielu 
z nich cięciem przez twarz), a częściowo trzymał 63

63) Kazimierz Jagiellończyk był ogólnie typowany na zwycięz
cę; układać sie z nim zaczął nawet ks. saski Ernest, lennik Macieja 
z kupionego przez siebie Żagania.



w swego rodzaju obozach koncentracyjnych w Brze
gu, Opolu i Oławie, gdzie wszyscy zmarli na skutek 
epidemii54).

Najwięcej bodajże trudności miał z umacnianiem 
Wrocławia, którego dzielni mieszkańcy dosłownie ko
nali z trwogi.

Pomimo tej korzystnej na pozór sytuacji Kazimierz 
Jagiellończyk miasta nie zdobył; nie dało rezultatu 
ani oblężenie od wschodu, ani później od zachodu; 
rozpoczęte wreszcie pertraktacje doprowadziły do 
spotkania z Maciejem w Wielkim Muchoborze pod 
Wrocławiem, 15. XI. 1474, po czym wojsko polskie 
rozpoczęło odwrót55). 8 grudnia podpisano zawie
szenie broni do Zielonych Świąt 1477 na podstawie 
status quo w Czechach. W układzie jako sprzymie
rzeńcy Macieja wymienieni są: słynny awanturnik 
Karol Burgundzki i forsowany kiedyś przez papieża 
zamiast Wincentego Kiełbasy na stanowisko biskupa 
warmińskiego Mikołaj Tungen!56)

Po klęsce na Śląsku próbuje uparty Kazimierz Ja 
giellończyk sukcesów na drodze dyplomatycznej, 
zwłaszcza że świeże małżeństwo Macieja z Beatryczą 
neapolitańską 57) sugerowało możliwość nowych kom- 
plikacyj w wypadku przyjścia na świat potomstwa 
męskiego, a pozbawiony Moraw i Śląska Władysław 
czeski nie bardzo był zadowolony z posiadania samych 
Czech.

54) P o l  s, Jahrbiicher II. 99, 102. Odwrót Polaków spod Wro
cławia: Annales Glogovienses (SS. rer. Siles. X. 31—32).

** 5) SS. Rer. Siles. XIII. nr 217.
r,fl) ,tNicoIaus insuper Tungen, in parte Regis Hungariae ad 

treugas huiusmodi inclusus, quo tradimentum suum et perfidia in 
proprium Regem et naturalem latius, quod hactenus latuit, emicuit“. 
D ł u g o s z ,  Hist. V, 617.

5‘) Jeszcze podczas oblężenia: Wrocławia, 30 X 1474, otrzymał 
Maciej wiadomość o zgodzie Ferdynanda neapolitańskiego na to 
małżeństwo. P o 1 s, Jahrbiicher II, 101.



Kazimierz Jagiellończyk prowadzi w tym okrasie 
politykę, którą można by śmiało określić jako bardzo 
sprytną i nie przebierającą w środkach. Z jednej stro-' 
ny proponuje cesarzowi wspólną ofensywę z uwzględ
nieniem takiego sojusznika jak Mahomet II, z drugiej 
próbuje uzyskać u Macieja uznanie Władysława i zer
wanie z Zakonem wzamian za przymierze właśnie 
przeciwko Turcji. Maciej poszedł drogą inną i z po
czątkiem r. 1477 przyjął w Budzie opiekę nad Zako
nem, na prośbę Jana biskupa Sambii i Marcina Truch- 
sessa, późniejszego wielkiego mistrza.

Swojej ,,opieki“ nad Zakonem nie brał jednak 
Maciej zbyt serio, bo później porzucił sprzymierzeń
ców krzyżackich. Położenie jego było mimo wszystko 
zbyt uciążliwe, ażeby miał ryzykować dalsze kon
flikty i dlatego zaczął się skłaniać ku pokojowi. 
7 XII 1478 wydano w Budzie akt, na mocy którego 
Maciej i Władysław mieli z jednakowym prawem no
sić w przyszłości tytuł króla Czech i zatrzymać tery
toria, które dotąd były w ich posiadaniu. Dopiero po 
śmierci Macieja mogli ewentualni następcy Włady
sława nabyć Morawy, Śląsk i Łużyce za 400.000 gul
denów. Ostateczny pokój stanął w Ołomuńcu 2 IV 
1470 Be).

Dzięki pokojowi ołomunieckiemu następne dzie
sięciolecie było dość spokojne, jeżeli chodzi o sto
sunki Polski z Czechami i z Węgrami. Groźbę nowych 
konfliktów przyniosła dopiero śmierć Macieja Kor
wina, 6 IV 1490. W myśl układu ołomunieckiego 
Władysław czeski zażądał wtedy złożenia hołdu przez 
wszystkie kraje korony czeskiej. Najłatwiej poszło mu 
z Łużycami, najtrudniej ze Śląskiem, który jako wa
runek sine qua non stawiał sprawę owych 400.000 58

58) G r i i n h a g e n  — ' M a r k g r a f ,  Lehns- und Besitzurk. 
Scliles. I. 21.



guldenów, jakie po śmierci Macieja nowy władca 
Śląska miał spłacić koronie węgierskiej. Jak wielką 
rolę grały kwestie finansowe, świadczy to, że grożono 
nawet, iż Śląsk pozostanie ewentualnie wierny koro
nie węgierskiej — byle nie płacić!

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że Śląsk mógł 
przypaść Polsce, gdyby przeforsowano wtedy wybór 
Olbrachta na króla węgierskiego, choć prawdopodob
nie nie od razu. Bądź co bądź, Śląsk należący do korony 
węgierskiej i mający króla Polaka mógł stać'się daleko 
łatwiejszym obiektem rewindykacyjnym. Lansowanie 
kandydatury Olbrachta przez Polskę jest o tyle zrozu
miałe, że niebardzo orientowano się w możliwościach 
Władysława. Prócz króla, poparli kandydaturę Ol
brachta niektórzy panowie polscy, co dało Papeemu 59) 
asumpt do sprecyzowania poglądu, że te zamiary Ka
zimierza Jagiellończyka nie wynikały wyłącznie z po
lityki dynastycznej, ponieważ miały znaczne poparcie 
w narodzie. Teza Papeego wynika chyba z identyfiko
wania narodu polskiego z grupą magnatów; nie prze
szkadza to jednak wcale temu, że wyprawa mogła 
w istocie przynieść Polsce wiele pożytku. W przed
stawieniu tych wypadków są w ogóle u Papeego 
pewne niekonsekwencje. Naprzód mówi o „szerokim 
poparciu4* Olbrachta w kołach węgierskich i polskich 
zaraz po śmierci Macieja, tj. po 6 IV 1490. Cytuje 
uchwalenie poborów przez sejm polski na podstawie 
rękopisu listu ojca do Olbrachta z 13 VII 1490, nic 
wtedy nie mówiąc o cofnięciu Olbrachtowi poparcia 
przez Stefana Batorego wojewodę siedmiogrodzkiego. 
Natomiast (pisze w dalszym ciągu Papee)l już 7 VII 
1490 zniechęcony do Olbrachta Batory postarał się 
o unieważnienie aktu ogłoszenia Olbrachta królem 
przez szlachtę węgierską. Można by na marginesie

p9) P a p e e  Fr.: Jan Olbracht, Kraków 1936. 21.



tego zapytać, kiedy był właściwie Batory zwolenni
kiem Olbrachta. Między 6 IV a 7 VI 1490? Przez te 
dwra miesiące nie zdążył chyba przy ówczesnych środ
kach komunikacyjnych przekonać się do niego, potem 
przekonać się do czegoś wręcz przeciwnego i wystą
pić zdecydowanie przeciw Olbrachtowi.

Mając za sobą tylko mniejszość Węgrów, nie mógł 
Olbracht odnieść sukcesu i po kilku nieudanych star
ciach zawarł porozumienie z bratem w Koszycach, 
20 II 1491. Na mocy tego porozumienia otrzymał Ol
bracht ziemie głogowsko-żagańskie, nadto miał do
stać Oleśnicę i Wołów po śmierci księcia Konrada 
Białego, księstwo opawskie po wykupieniu z rąk Jana 
Korwina, dalej Karniów, Toszek, Bytom i księstwo 
kozielskie z Głubczycami — wszystko pod warunkiem, 
że w wypadku wstąpienia na tron polski odda to na
tychmiast Władysławowi lub jego następcom na tro
nie węgierskim 60).

Nie na wiele przydało się Olbrachtowi nawet ze
rwanie tej umowy81). Doprowadziło to tylko do kilka 
miesięcy trwających walk na Górnych Węgrzech 
i klęski Olbrachta pod Preszowem 1 I 1492. Po tej 
klęsce Olbracht utracił nie tylko perspektywy objęcia 
tronu węgierskiego, lecz i ziemie przyznane mu na

60) „...quodsi ...Joannes Albertus dux in regem sublimabitur seu 
promovebitur, universos predictos ducatus et status universaque ca
stra fortalitia oppida villas... sue maiestati aut successoribus suis 
regibus scilicet Ungarie... remittere et resignare debeat“. Lehns- 
u. Besitzurkunden I. 43.

el) 8 VII 1491 podpisuje się Jan Olbracht jako król węgierski 
na dokumencie, w którym bierze w opiekę Jana Żagańskiego. 
Lehns- u. Besitzurkunden II. 656. Podczas walk na Węgrzech wy
rządził tamże Jan Olbracht „inffnita damna** — SS. Rer. Siles. 
X. 62 (Annales Glogovienses); w tymże dniu przyjął Jan Olbracht 
jaka „hetmana44 słynnego awanturnika, Jana Żagańskiego. C a r o :  
Geschichte Polens  ̂ V, Gotha 1888, 625.



mocy porozumienia koszyckiego. Pozostawiono mu je 
dynie księstwo głogowskie.

Znaną jest rzeczą, że rządy Olbrachta w Głogowie, 
sprawowane zresztą nie osobiście, były surowe. Jego 
namiestnik, .rotmistrz Jan Karnkowski, wyciskał z Gło- 
gowian znaczne sumy i przeprowadzał krwawe egze
kucje, wzamian za co wszyscy historycy niemieccy 
zgodnym chórem przeklinają, jego pamięć. Oto czego 
mógł narobić nowy podatek od piwa! Biorąc to pod 
uwagę Papee również stwierdza, że Olbracht popsuł 
sprawę śląską, ponieważ „dynastyczne zaczepienie, ja 
kie trafiało się w pokoju koszyckim, mogło mieć przy 
sprzyjających okolicznościach bardzo wielkie znaczę - 
nie“ (jakie? korona węgierska może? — byłby to tylko 
kłopot!) Ponieważ — twierdzi dalej Papee — „Ol
bracht był jednak w Głogowie beaius possidens, po
winien był zatem dbać o tak doniosłą rzecz, jak dobre 
usposobienie ludności, bo i do korony czeskiej prze
szedł Śląsk nie przez podbój, lecz przez dobrowolne 
przystąpienieN a marginesie tego można co najwyżej 
dziwić się, że to tylko Polacy muszą się starać o dobre 
usposobienie ludności na bezsprzecznie polskich zie
miach; zupełnie nie starał się o to np. Maciej Korwin 
we Wrocławiu, a jednak utrzymał to miasto do końca 
swego panowania.

Tak oczywiście nie było. Jeśli Kazimierzowi Jagiel
lończykowi brak było prawdziwie polskiej myśli poli
tycznej, to w pewnym bądź co bądź stopniu posiadał ją  
Jan Olbracht. Świadczą o tym właśnie surowe rządy 
w Głogowie, świadczy używanie sytułu supremus d u x  
Silesiae, świadczy nawet zerwanie umowy koszyckiej, 
świadczy wreszcie zrzeczenie się Głogowa dopiero po 
nieszczęśliwej wyprawie czarnomorskiej62). Dążenie 92

92) 20 listopada 1498; Griinhagen: Lehns- u. Besitzurkun- 
den I, 249.



do korony węgierskiej było dla Olbrachta prawdopo
dobnie tylko środkiem do celu, bo samo pragnienie ja 
kiejś korony wobec stojącego już nad grobem ojca 
i pewności następstwa po nim uznać trzeba za mało 
istotne. Właśnie wszyscy inni, tzn. głównie Kazimierz 
Jagiellończyk i Władysław rex  bene prowadzili politykę 
dynastyczną. Polityka Olbrachta była najmniej dyna
styczna a najbardziej polska. Świadczy o tym nienaj- 
gorzej i inkorporacja księstwa Zatorskiego, 29 VII 
14 9 4 63).

Na tle surowych rządów Olbrachta uważa się po
wszechnie rządy Zygmunta Jagiellończyka na Śląsku 
za błogosławione. Zygmunt otrzymał w r. 1499 od 
Władysława Głogów jako lenno dziedziczne64), w rok 
później Syców, w r. 1501 Opawę65) (8 XII — właści
wie na prawach zupełnej własności), a w 1504 został 
namiestnikiem całego Śląska oraz Dolnych i Górnych 
Łużyc.

Nie można zaprzeczyć, że rządy jego były dla Śląska 
istotnie bardzo pomyślne, Polsce jednak nie przynio
sły, co więcej, przynieść nie mogły żadnych korzyści. 
Np. gdy w roku 1503 zastanawiano się nad tym, czy 
nowy biskup wrocławski musi być Ślązakiem czy nie, 
Zygmunt bronił tej drugiej koncepcji, z czego niektó
rzy przedstawiciele naszej literatury historycznej 66) 
wyciągają wniosek, że ,,szło tu przecież o możność osa
dzania na stolicy biskupiej nie-ślązaka, więc mógł być 
też Polak". Trudno jednak sądzić, że Zygmunt był aż

®8) Tamże II, 617; Piotrowicz ma bezwzględną rację, twier
dząc, że Jan Olbracht zapatrywał się świadomie na zagadnienie 
Śląska. Plany rewindykacji 51.

64) 27. XI. 1499. Griinhagen: Lehns- u. Besitzurkunden I, 250.
6B) Tamże II. 529; Zygmunt mógł sprzedać, zastawić lub za

mienić Opawę, ale dopiero po rocznym wypowiedzeniu.
66) D z i ę g i e l  W ł.: Król Polski Zygmunt I na Śląsku, Ka

towice 1936, 14.



tak wspaniałym dalekowidzem politycznym i czynił to 
świadomie, zwłaszcza że bezpośrednio potem nie wziął 
udziału w obradach debatującego nad tą sprawą sejmu 
stanowego; który zastrzegł wprawdzie biskupstwo 
wrocławskie dla Ślązaków, lecz dla Jana Turzo zrobił 
wyjątek, w czym jak pisze Dzięgiel, „uwidocznił się 
wpływ Zygmunta44. Wobec tego Zygmunt był raczej 
politykiem bardzo niekonsekwetnym. Dalej, po odej
ściu ze Śląska Zygmunt zastawił Opawę za 50.000 flo
renów87), a zrzekł się je j zupełnie 14 III 1511 * 63 * * * * 68 *), 
chociaż miał ją  na prawach zupełnej własności00).

Poza tym pobyt Zygmunta w Głogowie w okresie 
sześciu lat trwał ledwie półtora roku i to w 9 okresach. 
Najdłuższy okres pobytu bez przerw wynosił cztery 
i pół miesiąca70). Zastawienie Opawy wywołane zo
stało prawdopodobnie chęcią uzyskania pieniędzy 
w związku z koroną w Polsce71).

Ustąpienie Zygmunta z księstw śląskich kończy 
pięćdziesięcioletni mniej więcej okres, w którym dzięki

fl7) Mikołajowi Trczce z Lipy. Później sprawę ujęła w swoje 
ręce korona czeska spłacając Zygmunta, a Mikołaja Trczkę od
szkodowała inaczej. B i e r m a n n  — Geschichte von Troppau und 
Jagerndorf, 247—249.

63) Lehns- u. Besitzurkunden II. 541.
ae) Rezygnację Zygmunta z Głogcwa (5 V 1508) osładza Dzię

gielowi fakt, że „dalej wykonywał władzę na terenie księstwa, po
zwalając np. w r. 1518 zniszczonym przez pożar Glogowianom 
sprzedawać wosk do Polski bez cła“. Ciężko jest zrozumieć, co ma
to zarządzenie Zygmunta wspólnego z władzą na terenie księstwa?

70) N o w o g r o d z k i  St.: Rządy Zygmunta Jagiellończyka
na Śląsku i w Łużycach, Kraków 1937, 34. Tamże słusznie: „Trudno
przypisać Zygmuntowi budowanie z własnej szkatuły gmachów pu
blicznych w Głogowie, skoro nieraz na najważniejsze potrzeby
dworu brakowało gotówki*4, 36.

71) Ibid., 53. I takie zdania: „Nie ma u Zygmunta nawret śladu 
zrozumienia roli Śląska dla Polski (56). Objęcie tronu polskiego nie 
było równoznaczne z koniecznością zrzeczenia się godności na
miestnika śląskiego na co są zresztą dowody** (87).



najrozmaitszym niezwykle dla Polski korzystnym oko
licznościom można było dokonać całkowitej rewindy
kacji Śląska. Okoliczności tych Polska jednak nie wy
zyskała; wyzyskiwał je tylko częściowo Kazimierz J a 
giellończyk i to wyłącznie pod kątem widzenia jagiel
lońskiej polityki dynastycznej. Dążenie do zapewnie
nia dynastii posiadania Czech i Węgier było tak silne, 
że przytłumiło zupełnie interesy polityki prawdziwie 
polskiej. Kazimierz Jagiellończyk nie doceniał należy
cie problemu śląskiego, w czym można go zresztą 
usprawiedliwić o tyle, że nie rozumieli go w ogóle Ja 
giellonowie. Najczęstsze zaś zarzuty, dotyczące nie- 
przyjęcia ,Śląska w r. 1466 są nieistotne; Kazimierz 
Jagiellończyk nie mógł wtedy Śląska przyjąć, ponieważ 
nikt mu go nie ofiarowywał. Źródłem tych zarzutów 
jest nieporozumienie, oparte na mylnej interpretacji 
przekazów źródłowych.

Poza tym w grę weszły i inne jeszcze przyczyny, 
w pierwszym rzędzie niezwykle silna indywidualność 
Macieja Korwina, który potrafił wyjść zwycięsko 
z wszystkich konfliktów z Kazimierzem Jagiellończy
kiem i Władysławem czeskim, w czym walnie mu do
pomogło nastawienie niemieckiej części społeczeństwa 
śląskiego, obawiającej się słowiańskiego władcy. Do
piero walka Władysława z Janem Olbrachtem po 
śmierci Macieja wskazywałaby na pewne zmiany w po
lityce polskiej; dostrzeżono widocznie słabe strony po
przednio prowadzonej polityki i dlatego próbowano 
użyczyć poparcia Olbrachtowi przeciw własnemu bratu.

Jan Olbracht wykazuje najwięcej zrozumienia pro
blemu śląskiego i nie ulega chyba wątpliwości, że on 
jeden tylko mógł przeprowadzić rewindykację Śląska, 
gdyby nie niepowodzenia, które go stale prześladowały. 
Dowodem tego jest w pierwszym rzędzie przyłączenie 
Zatora. śląska polityka Zygmunta natomiast nie miała 
w ogólności żadnego znaczenia.
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