
GŁOSY SZLACHECKIEJ OPINII O SLĄSkU 1572—1648

„Jeszcze w XVI stuleciu w ogólnej opinii europejskiej uchodził 
Śląsk za kraj polski". To stwierdzenie niemieckiego historyka i dzia
łacza współczesnego *) ma pełną podstawę nie tylko w rozlicznych 
relacjach Niemców doby Renesansu, ale i w bezpośrednich wiado
mościach źródłowych; jedne i drugie zaś mówią nie tylko o szesnosto- 
ale i siedemnastowiecznych stosunkach na Śląsku. Z polskich badań 
powojennych wiemy dobrze, że częste w omawianym okresie poda
wanie Odry jako granicy językowej na Śląsku, choć już samo stwier
dza polskość znacznych obszarów Środkowego i Dolnego Śląska, od
daje stan rzeczywisty w sposób dla polskości niekorzystny. Również 
znaczne obszary na lewym brzegu Odry używały bowiem — mówiąc 
słowami wcale nie przychylnego dla Polaków śląskiego Niemca 
XVII w. Fryderyka Lucae — „potocznie na wsi języka polskiego" * 2). 
Jeszcze osiemnastowieczne relacje stwierdzają, że ludność śląska „nie 
daje się odwieść od używania języka polskiego" i że, jak relacjonuje 
w 1704 r. Józef Fibiger „niektórzy prości Polacy i życzliwie dla Pol
ski usposobieni Ślązacy ...paplają i piszą, że nie tylko z racji swego 
położenia, lecz istotnie należy Śląsk do Polski dzisiejszej" 3). Nie 
zatrzymujemy się dłużej na tym miejscu nad tym zagadnieniem pol
skości Śląska w obchodzącym nas okresie, nie ono bowiem jest przed
miotem niniejszego szkicu. Przypominamy jedynie stan rzeczy stwier
dzony przez dotychczasowe badania.

') G e n t z e n F. H., Polskie Ziemie Zachodnie — historyczne ziemie pol
skie, (Nowe Drogi 1952, nr 7, str. 73).

2) Za O 1 s z e w i c z e m B., Polskość Śląska w świetle źródeł geograficz
nych, (Oblicze ziem odzyskanych, II, str. 349), Wrocław 1948; R o m b o w s k i A., 
Polacy podwrocławscy (XV—XIX w.), (Sobótka 1948, III).

3) O l s z e  wi c  z B., Polskość Śląska, str. 351.



Równocześnie istniały bardzo silne związki gospodarcze miast 
śląskich z Polską. Świadczą o nich również dobrze wypowiedzi Ślą
zaków autorów podręczników języka polskiego, jak Jeremiasz Ro- 
te r 4) czy Michał Kuschius, czy szlacheckiej publicystyki polskiej 
utyskującej na „wyzysk" stosowany przez miasta śląskie wobec 
szlachty polskiej, wywożącej tam produkty gospodarki rolnej 5 6). I ten 
aspekt notujemy tylko jako tło dla naszych rozważań, nie wkraczając 
w badania merytoryczne.

Arytkuł niniejszy stawia sobie natomiast za cel prześledzenie 
stosunków do spraw Śląska polskiej szlacheckiej opinii publicznej 
okresu 1572—1648, wyrażonej czy to w publicystyce, czy w pamięt
nikach, czy historiografii szlacheckiej.

Zarejestrujemy najpierw krótko wzmianki wcześniejsze z pierw
szej połowy XVI w., zresztą o tyle, o ile są znane w dotychczasowej 
literaturze. Wiadomo jak gorąco ujmował się za powrotem Śląska do 
Polski w drugiej połowie XV w. Jan Długosz e), którego Historia Polski 
choć wyraża w całej pełni światopogląd feudalny i średniowieczny 
w duchu kościelnym ujęty pragmatyzm, z drugiej strony jednak pod 
wielu względami jest równocześnie wyrazem dążeń i ideałów właści
wych czasom humanizmu i Odrodzenia, wśród których na pierwszym 
miejscu wyliczyć trzeba gorącą i świadomą miłość własnej narodo
wości, ziemi i ludzi, słowem — ojczyzny. Dla Długosza ojczyzna ta 
ponad wszelką wątpliwość obejmuje i Śląsk jak wiadomo Odra jest 
dla niego drugą wielką rzeką polską obok Wisły. Starzejącą się ręką 
skreśli nasz dziejopis pamiętne słowa mówiąc o pokoju toruńskim 
,, Gdy bym Śląsk, ziemię lubuską i słupską widział za łaską bożą włą
czone do Królestwa ...weselszy zszedłbym z tego świata i spokojniej, 
milej spocząłbym w grobie" 7).

U progu szesnastego stulecia mieszczanin poznański Benedykt, 
przeniósłszy się do Wrocławia i pełniąc tu funkcję proboszcza fun
dacji Sw. Ducha, a równocześnie bardzo żywo zajmując się historią

4) M a l e c z y ń s k a  E., Tradycje szkoły polskiej na Śląsku na tle walki 
o narodowość, (Oblicze ziem odzyskanych II, str. 417).

5) S t a r o w o l s k i  Sz., Votum o naprawie Rzeczypospolitej, b. m. 1625, 
k. Bs nn.; W ę ż y k  W i d a w s k i ,  Lekarstwo na uzdrowienie Rzeczypospolitej, 
Kraków 1649, k B3v nn.; Okulary na rozchody w Koronie i z Korony, b. m. 
1624, str. 50; S t a r o w o l s k i  Sz., Declamatio contra obtrectatores Poloniae, 
Kraków 1631, k. Fs, pisze: „Silesii vero absąue frugibus* et carnibus e Polonia 
comparatis neąuaąuam vivere possunt".

6) K u c z y ń s k i  S. M., Długosz wobec polskiej granicy zachodniej, (Pa- 
miętn. VII Zjazdu Histor. Pols. I, str. 71—83), Warszawa 1948.

7) D ł u g o s z  J., Opera omnia XIV, str. 473—4.



Śląska, w jednym ze swych rękopisów pozostawił następującą uwagę 
na temat odpadnięcia Śląska od Polski: „Mocny jest Pan przywrócić 
synów królestwa do ich siedzib, lecz nie jest rzeczą naszą znać czas 
okoliczności, które Bóg w wszechmocy swojej po temu ustanowił" 8). 
Pierwsza połowa XVI stulecia pozostawiła niekiedy zapiski bardzo 
jaskrawo świadczące o tym, jak silnie w dobie renesansu myśl nie
których ludzi w Rzeczypospolitej szlacheckiej zwracała się ku sło
wiańskim ziemiom zachodnim, które przeszły pod panowanie feudal
nych władców Niemiec. Ruch husycki i krwawe antyhusyckie kru
cjaty wywołały w tej sprawie charakterystyczną reakcję, a niektóre 
manifesty husyćkie zarzucały reakcyjnym siłom niemieckim wynisz
czenie języka słowiańskiego nie tylko w krajach nadłabskich ale 
i nad Renem, zakładając autochtonizm słowiański na całym obszarze 
królestwa niemieckiego 9). Wersja taka, po upadku powstania husyc- 
kiego żyła dalej wśród ludności słowiańskiej, objętej granicami ce
sarstwa i stanowiła specyficzną formę jej protestu przeciw wzrastają
cemu naciskowi germanizacyjnemu. Dla ideologii politycznej, jaka 
utrzymywała się w pierwszej połowie XVI w. wśród polskiej szla- 
checko-mieszczańskiej elity intelektualnej jest w związku z tym bar
dzo charakterystyczna zapiska nieznanego autora na egzemplarzu 
Kroniki Schedla, ofiarowanym Bibliotece Jagiellońskiej i oprawio
nym kosztem Piotra Tomickiego w 1536 r.:

, „Bawaria była słowiańską — nazywano ich bowiem rycerzami- 
bojarami a Słowianie, jak się w Niemczech dowiedziałem, od bardzo 
starych Słowian sięgali aż do rzeki Renu. Ptolomeusz zaś uczy, że 
Sarmato wie po Ren sięgali, które to wszystkie narody zajęli Niem
cy" 10). Naiwne etymologiczne argumenty autora są mimo ich bez
sensowności wymownym świadectwem utrzymującej się dalej ideo
logii obrony słowiańskiego stanu posiadania na Zachodzie. W ramach 
takiej ideologii było oczywiście miejsce i na myśl o odzyskaniu Ślą
ska. To też jeszcze w 1551 r. zamieścił Marcin Bielski w swej Kro
nice wszystkiego świata znamienne słowa: „aby Niemce Polsce 
Śląsko zwrócili, które polscy książęta naonczas przepili". Warto pod-

ś) MPH. III, str. 718; por. M a l e c z y ń s k a  E., Polskie tradycje naukowe 
i uniwersyteckie Wrocławia, Wrocław 1946, str. 33—4.

9) H e c k  R., M a l e c z y ń s k a  E., Ruch husycki w Polsce, (Wybór tekstów 
źródł.), Wrocław 1953, str. 59: „Ci Niemcy... zawsze na nasz język są zawzięci; 
a jak uczynili językowi nad Renem (!), w Miśni, w Prusach, że go wygnali, tak 
mieli i nam uczynić".

10) Por. U l e w i e  z T., Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej 
XV i XVI w., Kraków 1950, str. 71.
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kreślić, że w innym miejscu zanotuje tenże Bielski „...musimy tak 
pisać, jako widzimy: ...ziemia niemiecka nie ściąga się dziś, jedno od 
Renu do Odery rzeki, która przez Śląsko idzie a dzieli nas z Niemcy... 
polska kraina sama w sobie nie ściąga się dalej, jedno od rzeki Odery 
aż do Wisłoki... bo już drugą stroną rzeki Odery niemieckie krainy 
a [za] Wisłoką ruskie“ n ). Pewna, choć nie tak silna myśl o Śląsku 
i możliwości jego rekuperacji przebija się również z pism Kromera. 
Kromer zdaje sobie sprawę ze wspólnego pochodzenia i języka lud
ności Polski i Śląska, z polskości śląskich nazw geograficznych. „Nie 
zatarło jeszcze — podkreśla — po dziś dzień Śląsko śladu starodaw
nego początku swego od naszych Polaków wziętego" * 12). Mówiąc zaś
0 tym, że Kazimierz W. wyłączył w układach z Luksemburgami Świd
nicę z zależności od Czech dodaje z żalem: „...mają zaprawdę Czecho
wie postanowienia tego przywileju ... w Pradze napisane, któren ja 
widział, u nas jednak nie masz ich“ 13).

Postawa, jaką zajmują wobec Śląska nasi pisarze doby huma
nizmu i wcześniejszego odrodzenia warta jest specjalnych dociekań.
1 to jednak, co dotąd wiadomo, wystarczy jako tło dla charakterystyki 
opinii publicznej następnego okresu, o którym mam zamiar mówić.

Opisy Polski i prace geograficzno-historyczne pochodzące z końca 
XVI w. przynoszą nieliczne i bardzo często tylko nieoryginalne wia
domości o Śląsku. Wszystkie informacje o Śląsku występujące u auto
rów omawianego okresu nie dają nic więcej ponad relację Marcina 
Kromera, który przyjmował Odrę za granicę zasięgu polskości. „Kro
nika Sarmacji europejskiej" Aleksandra Gwagnina podaje, że lud 
śląski mówi po niemiecku; zauważa jednak: „ale z drugiej strony 
Odry, ku Polszczę mowa polska" 14). Skoro dzisiaj w świetle źródeł 
występuje bezsporna polskość ówczesnej ludności niejednej wsi poza 
Odrą i Nysą Śląską, musimy stwierdzić, że informacja Gwagnina jest 
co najmniej niepełna i świadczy o braku samodzielnej znajomości 
stosunków na Śląsku. I rzeczywiście relację tę powtórzył Gwagnin 
za Bielskim, a ten przetłumaczył ją i odpisał prawie dosłownie z Miin- 
s te ra15). Niemniej jednak relacja autora „Kroniki Sarmacji" jest

n) M a 1 e c z y ń s k i K., Więź polityczna Śląska z Polską, (Oblicze ziem 
odzyskanych II, str. 102); O l s z e w i c z  B., Polskość Śląska str. 344.

12) K r o m e r  M., De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX, Bazy- 
lea 1368, str. 192.

,3) I b i d., str. 205. W wydaniach z r. 1555 i 1558 brak zupełnie tej 
wzmianki.

14) G w a g n i n  A., Kronika Sarmacji europejskiej, tłum. Paszkowskiego, 
Kraków 1611, str. 468.

15) O l s z e w i c z  B., Polskość Śląska, str. 344.



godną podkreślenia w zestawieniu z opisami Polski innych autorów 
omawianego okresu. Jan Krasiński w swym dziełku „Descriptio Polo- 
niae“ mówiąc o wspólnym pochodzeniu „Czechów, Morawian, Łuży
czan, Ślązaków i Polaków" zauważa tylko, że wszyscy oni „mowy 
słowiańskiej z małą różnicą dialektu używają" 16). Podobną infor
mację dotyczącą Śląska przynosi „Regni Poloniae ... descriptio" Miko
łaja Sękowskiego, drukowane we Włoszech w 1582 r. 17 18). Wydana 
w trzy lata później w Krakowie „Descriptio veterae et novae Polo
niae..." Stanisława Sarnickiego świadczy o pewnej pamięci autora 
o łączności Śląska z Polską. Wspominając Brzeg Samicki podkreśla, 
że to „urbs ducalis et colonia Polonorum" 19) a podobnie przy Wro
cławiu: „urbs praeclara socia et soror Cracoviae ... colonia Polonorum 
olim fuit" 19). Tego rodzaju drobnych nawet podkreśleń nie spotyka
my już jednak w opisach późniejszych, choćby u Szymona Starowol- 
skiego. Jego „Polonia" drukowana po raz pierwszy w Kolonii w 1632 r. 
informuje jedynie o handlu z Ślązakami i ich pielgrzymkach do Kal
warii 20). Podobnie i w innych pracach tego autora nie znajdujemy 
prawie zupełnie podkreślenia dawnej bodaj polskości ziemi nad- 
odrzańskiej, aczkolwiek omawiane przez Starowolskiego sprawy wią
żą się często ze Śląskiem21).

Przyjrzyjmy się z kolei jak przedstawia się sprawa Śląska w hi
storiografii schyłku XVI w. Na pierwszy plan wysuwa się tu Maciej 
Stryjkowski, który w „Kronice...", wydanej w Królewcu w 1582 r. 22) 
przy omawianiu pochodzenia narodów Europy wypowiada mocne 
słowa: „A już bych nie dziwował się inszym możnym i wielkim naro
dom, iż sobie wielmożne fundatory przypisują, ale i Ślązacy, którzy

16) K r a s i ń s k i  J. A., Polska czyli opis topograficzny i polityczny Polski 
XVI w. Warszawa 1852, str. 25.

17) S ę k o w s k i  M., Regni Poloniae brevis et compendiosa descriptio, 
Neapol 1582.

18) S a r n i c k i S., Descriptio veteris et novae Poloniae, (Ioannis Dlugossi 
seu Longini Historiae Poloniae), Lipsk 1712, II, str. 1887 C.

,,J) Ibid. ,  str̂  1928 A.
20) S t a r o w o l s k i  Sz., Polonia, (ed. nova, Tractatus tres), Wrocław 1734, 

str. 14, 22, 40.
21) Te n ż e ,  Sarmatiae bellatores i Scriptorum Polonicorum Ecatonatas, 

(Tractatus tres), Wrocław 1734; t e nż e ,  Monumenta Sarmatorum, Kraków 
1655; t e nż e ,  Institutorum rei militaris libri VIII, Kraków 1639; t e nż e ,  De- 
clamatio contra obtrectatores Poloniae, Kraków 1639; t e nż e ,  Pobudka na 
zniesienie Tatarów perekopskich, Kraków 1858; por. t e nż e ,  Votum o napra
wie Rzeczypospolitej, b. m. 1625.

22) S t r y j k o w s k i  M., Kronika polska, litewska, wyd. Malinowskiego, 
Warszawa 1846, II.



byli i teraz by słusznie być mogli prowincją Polskiego Królestwa, bo 
z początków, jako z Polaków się namnożyli tak też ku Polsce należą 
— a wżdy ich jakiś Cureus śmie wywodzić z rajskich ogrodów'4. 
Autor oburzony na Cureusa wytyka mu, że „miast ich [Ślązaków] 
od polskich książąt, co jaśnie każdy wie, zbudowane i polskimi imiony 
nazwane, inaczej sprośnym sfałszowaniem przechrzci!, bo Głogów 
nazwał Lugidunum, Wratsław ... Budorgim, ... Brzeg Brigam ... — 
i inne miasta Śląska — sprośnie a jawnym fałszerstwem, aby nic 
Śląsko z Polską nie miało, zapakował" 23).

Pamięć o Śląsku jako utraconej naszej dzielnicy i oburzenie na 
winnych jej odpadnięcia bije z niejednej jeszcze strony „Kroniki", 
tak np. przy opisie zjazdu wrocławskiego z 1511 r. znajdujemy znowu 
podkreślenie, że „przedtem z dawna Śląsko Polskiemu Królestwu 
należało, ale to nasi niedbale przespali" 24). Podobnie i Stanisław 
Samicki w „Annales..." nieraz, chociaż już nie tak mocno jak Stryj
kowski, przejawia pamięć o Śląsku. Notując śmierć Jana Luksem
burskiego w 1346 r., zauważa, że to ten „który nam Śląsk wydarł" 25). 
Na marginesie natomiast lat współczesnych autorom nie nasuwają 
się im żadne wzmianki o Śląsku (Stryjkowski notuje jedynie przy
jazd ks. Henryka XI legnickiego na sejm lubelski w 1569 r.).

Poza Stryjkowskim nie znajdziemy prawie wcale u historyków 
piszących w owych dziesięcioleciach cenniejszych wzmianek świad
czących o pamięci szlacheckiej opinii o Śląsku, bodaj w formie krót
kiego podkreślenia dawnej jego polskości na marginesie omawianych 
wypadków politycznych. „Interregnum" Świętosława Orzelskiego, 
obejmujące lata 1572—1576, nie wspomni prawie Śląska, który tyle 
razy przewijał się, jak zobaczymy niżej w publicystyce bezkróle
wia 26), podobnie dzieła Reinholda Heidensteina, Everharda Wassen- 
berga, Stanisława Kobierzyckiego, I. J. Petrycego nie przynoszą cha
rakterystyczniej szych uwag przy opisie wydarzeń wiążących się 
z Śląskiem 27). Heidenstein opisując przyjazd Henryka XI ks. legnic

2S) I b i d., I, str. 69.
24) Ibid. ,  II, str. 361.
25) S a r n i c k i  S., Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et 

Lithuanorum libri VII, (Dlugossi J., Histor. Polonicae II, str. 1141), Lipsk 1712; 
wyd. po raz pierwszy, Kraków 1987.

2e) O r z e ł s k i  S., Bezkrólewia ksiąg ośmioro czyli dzieje Polski 1572— 
1676, wyd. E. Kunze, (SS. rer. Polon. XXII, Kraków 1917.

27) H e i d e n s t e i n  R., Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do 
r. 1584, przekład M. Gliszczyńskiego, Petersburg 1857, II; t e nż e ,  Vitae J. Za- 
moyscii libri III, wyd. T. Działyński, (Collectanea), Poznań 1861; Wa s s e r -  
b e r g E., Yladislai IV pars I principem, pars II regem panegiryce representans,



kiego do Polski w 1576 r. podkreśla jedynie, że król Stefan „przyjął 
go serdecznie, jako potomka starożytnej rodziny Piastów" 28). Zwy
cięstwo polskie nad Maksymilianem, odniesione pod Byczyną 24 I 
1588 r. rejestrują wymienieni wyżej i inni autorowie, ale bez żadnych 
uwag na temat Śląska. Co przynosi do naszego tematu publicystyka 
pierwszego bezkrólewia? 29).

Jest ona odbiciem szlacheckich dążeń do zapewnienia sobie wpły
wu na nowego króla, ugruntowania stanowych swobód politycznych, 
zabezpieczenia się przed absolutyzmem królewskim a wreszcie przed
stawia obraz korzyści związanych z wyborem tego lub innego kandy
data. Obawa przed ograniczeniem klasowych przywilejów przewija 
się jako zasadniczy motyw wśród większości szlacheckich wypowie
dzi pisanych prozą lub wierszem.

Jedną z najcenniejszych pozycji publicystyki przedelekcyjnej 
stanowi Andrzeja Ciesielskiego „Ad eąuites legatos ad conventionem 
Varsoviensem publicae designatos et declaratos de regni defensione 
et iustitiae administratione oratio" drukowana w Krakowie w pocz. 
1572 r. Autor omawiając sprawy polityki zagranicznej odrzuca pre
tensje Rzeszy do Prus i podkreśla „Czemuż wolno im bez przeszkód 
i utrudnień z naszej strony trzymać trwale, bezkarnie okupowany 
Śląsk a nam zaś odmawiają praw do własnej dziedzicznej ziemi pru
skiej". Prawa Polski do Śląska wydają się Ciesielskiemu niewątpliwe 
i dlatego wspominając próby odzyskania go przez Jagiełłę autor 
rozumuje „że nasi przodkowie mieli tak dalece słuszną przyczynę do 
rekupowania Śląska, że nie chcieli się wiązać żadnymi układami 
i warunkami przy jego odzyskaniu" 30). Antyhabsburskie stanowisko 
Ciesielskiego ujawni się jeszcze wyraźniej w drugiej jego „Mowie...". 
Autor występując przeciw ewentualnej kandydaturze rakuskiej (pisał 
jeszcze za życia Zygmunta Augusta) ostrzega przed absolutyzmem 
i dziedziczną monarchią i powiada: „przykłady Czechów, Ślązaków 
i Węgrów ostrzegają nas, że wyzuto ich nie tylko z wolności ale po

Gdańsk 1640; K o b i e r z y c k i  S., Historia Vladislai Poloniae et Sueciae prin- 
cipis, Gdańsk 1655; P e t r y c y  I. J., Historia rerum in Polonia gestarum 
a. 1620, Kraków (1622).

28) H e i n d e n s t e i n  R., Dzieje II, str. 196 nn.; o bliskości i nawet ciąże
niu książąt śląskich do Polski pisał też G l i c z n e r  E., Chronicon regum Polo
niae, Toruń 1597, k. 0 nn.

-u) C z u b e k  J., Pisma polityczne z okresu pierws-zego bezkrólewia, Kra
ków 1906.

30) C i e s i e l s k i  A., Pisma, str. 114 nn. Znaczenie tej wypowiedzi dla 
obrazu pamięci o Śląsku w XVI w. podkreślał S z e l ą g o w s k i  A., Śląsk 
a Polska wobec powstania czeskiego, Lwów 1904, str. 45.



zbawiono także ojczystego języka, zwycżajów i urządzeń narodo
wych" 31).

Takim samym argumentem, chociaż nie tak obszernie rozbudo
wanym, posługują się inni przeciwnicy kandydatury Habsburga" 32). 
Jan Głuchowski w swym wierszowanym utworze „Interregnum" po
wtarza argument o absolutyzmie cesarskim i podkreśla, że „najrzew
niej Ślązacy dzień po dniu narzekają, chudzi nieboracy" 33).

Głosy prohabsburskie natomiast starają się wykazać korzyści pły
nące dla Polski z utrwalonych i zabezpieczonych stosunków handlo
wych z krajami cesarskimi a w tej liczbie Śląskiem, a nawet łudzą 
mirażem odzyskania tej części w formie rekompensaty za „prawo 
w Neapolim o państwo barskie, któregośmy nie chętnie stracili, 
a inaczej go dostać nie możemy, jedno przez ten dom" 34). Nieznany 
autor „Wizerunku okolicznych królów..." wyliczając „commoda domu 
rakuskiego‘" mówi: „Śląsko mogłoby się nam do Korony przywrócić, 
Prusy mogłyby się przy nas w pokoju zostać" 35). Ten ostatni argu
ment powtarzają jeszcze inni auto rowie wielu pism wydanych przez 
Czubka. Zwolennik kandydatury moskiewskiej Piotr Mycielski pa
mięta również o Śląsku: — „dobrzeć by nam teraz i z Slązaki, którzy 
przez nieporządne obieranie Łokietka od nas dla wzgardy odstą
pili" 35). Śląsk powraca jeszcze w wielu opiniach, bez związku z ja
kimś konkretnym programem politycznym, w ramach myśli o roz
szerzeniu granic w ogóle. Przykładem takich wielu wypowiedzi jest 
głos autora „Rozmowy Lecha z Piastem", który z wyborem nowego 
króla wiąże powrót utraconych ziem: „co przedtem odeszło w Śląsku 
albo też w Moskwie niechby z panem przyszło" 36). Lekceważy na
tomiast szlachta wyraźnie piastowiczów śląskich Wacława II cieszyń
skiego i Henryka XI legnickiego, wysuwanych również wśród dal
szych kandydatów do korony. Nieznany autor „Wizerunku okolicznych 
królów i Panów" podnosi, że „są ... książęta legnickie i cieszyńskie ..., 
ale ci odlegli, języka nie umieją i obyczajem z trudna by się przy
uczali i wiele inoommoditatis stąd by szło, boby swoją starodawną

31) C ie s i e 1 s k i A., Oratio II, (Pisma str. 345).
32) Sententia de eligendo novo rege, ( C i e s i e l s k i  A., Pisma str. 357); 

Kompetatorów do korony polskiej commoda, (tamże str. 492).
33) C i e s i e l s k i  A., Pisma str. 19.
34) Rationes et cautelae in novi regis electione observandae, (Ibid.  str. 441); 

podobna wypowiedź Ibi d.  str. 451.
35) Pokazanie pożytków..., (Ibid.  str. 374); podobne wypowiedzi Ibi d.  

str. 388, 391, 711.
30) I b i d., str. 60.



radę mając na nas by się nie spuszczali" 37). Nie można zaprzeczyć, 
że książęta śląscy byli poważnie zniemczeni, ale właśnie na dworze 
i w otoczeniu Wacława cieszyńskiego używano jeszcze szeroko języka 
polskiego, a Henryk legnicki wypowiadał nieraz swe sympatie dla 
Polaków 38). Warto zwrócić uwagę, że nawet przy tych drugorzęd
nych kandydaturach, jakimi byli książęta śląscy, szlachecki publicy
sta wysuwa obawę przed ograniczeniem wpływu szlachty przez ich 
„starodawną radę".

Tak więc wybór nowego króla zostawił w szlacheckiej publicy
styce stosunkowo liczne wzmianki o Śląsku. Przeważają wśród nich 
wprawdzie głosy antyhabsburskie, ubolewając nad „łamaniem praw 
Ślązaków"; szlachta polska zdobywszy przodujące miejsce w życiu 
gospodarczym i politycznym obawia się jego ograniczenia ze strony 
przyszłego króla. Śląsk służył — między innymi — za odstraszający 
przykład ograniczenia stanowych przywilejów politycznych szlachty 
tamtejszej przez silniejszą niż w Polsce władzę monarszą. Wyrazy 
współczucia dla „biednych Ślązaków" — szlachty śląskiej — są do
wodem klasowej solidarności szlachty polskiej i coraz bardziej niem
czę jącej szlachty śląskiej; ta solidarność panującej klasy feudalnej, 
solidarność przede wszystkim klasowa a nie narodowościowa, przejawi 
się jeszcze wyraźniej w latach 1618—1620, kiedy zdecydowana więk
szość naszej oficjalnej opinii publicznej z sympatią śledzić będzie 
powstanie antyhabsburskie i pokrzyżuje zapędy Zygmunta III, ale 
pamięć o Śląsku, jako o starej ziemi polskiej i dążność do jego odzy
skania zajmuje już o wiele mniej miejsca, niż w okresie pierwszego 
bezkrólewia.

Interesującą wiadomość, jeżeli chodzi o dzieje stosunku opinii 
szlacheckiej do Śląska, podaje J. Bielski w związku z montowaniem 
ligi antytureckiej w latach 1595-97. Informuje on, że w czasie rozmów 
prowadzonych w Krakowie latem 1596 r. delegacja polska jako jeden 
z warunków zaleconych jej przez sejm, przedstawiła misji austriac
kiej żądanie: „O Śląsko z Pomorską ziemią, jako członki własne Kró
lestwa Polskigeo, żeby się Rzesza i Cesarz wdali w compromis", mia
no również domagać się za cenę wystąpienia przeciw Porcie, aby 
„cesarz w zakładzie puścił Wrocław, Ołomuniec y Śląsk wszystek 
Koronie, tym sposobem, żeby on sam wszystkie pożytki brał: tylko 
żeby płacił żołnierzom polskim, którzy by tych miejsc strzegli" 39).

37) Ibid. ,  str. 407.
38) P i w a r s k i  K., Historia Śląska, Katowice—Wrocław 1947, str. 188—89.
39) B i e l s k i  J., Ciąg dalszy kroniki polskiej zawierającej dzieje od 1587— 

1598, wyd. F. M. Sobieszczański, Warszawa 1891, str. 270, 272. Szczegółu tego



Powstanie szlachty czeskiej przeciw Habsburgom wciągnęło Śląsk 
w wir wypadków politycznych 40). Wydarzenia w Czechach, na Węg
rzech odbiły się w Polsce żywym echem. Stało się to głównie dzięki 
temu, że Zygmunt III, szwagier Habsburga Ferdynanda i wierny 
jego sojusznik, usiłował udzielić mu zbrojnej pomocy w walce ze 
zbuntowanymi stanami. Polityka króla spotykała się jednak ze zde
cydowanym sprzeciwem ogółu szlachty polskiej, większości magna
tów a pewnym jedynie poparciem części hierachii kościelnej i nie
wielu świeckich. Szlachta polska, która tak często wskazywała 
w przedelekcyjnej dyskusji na „łamanie praw Ślązaków", niedawno 
podniosła rokosz przeciw absolutystycznym zapędom Wazy, sympa
tyzowała z antyhabsburskim powstaniem stanów czeskich, śląskich 
i morawskich. Stanowisko szlachty a także zaangażowanie sił Rzpli- 
tej w wojnie z Moskwą, zakończonej w początkach 1619 r. i grożące 
niebezpieczeństwo tureckie spowodowały, że Zygmunt III nie mógł 
udzielić Habsburgom wydatnej pomocy zbrojnej, usiłował za to 
drogą zabiegów dyplomatycznych osłabić obóz antycesarski. Próbując 
oderwać Ślązaków od powstania pisał do nich kilkakrotnie i napomi
nał, że „poddanym pozostaje jedynie chwała posłuszeństwa"41). 
Szlachta śląska chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo ze strony Pol
ski, tłumaczyła w odpowiedzi skierowanej do senatorów, że związana 
z Czechami układem z 1609 r. udziela im poparcia w obronie naru
szanych przywilejów. Zygmunt III starał się równocześnie pozyskać 
szlachtę polską dla swej polityki i napomykał nawet o możliwościach 
odzyskania Śląska, zupełnie zresztą nierealnych wobec istnienia wy
kluczającego je sojuszu z Habsburgami. Tymczasem latem 1619 r. 
ogłoszono w Pradze detronizację Ferdynanda II, a tron oddano Fry
derykowi, elektorowi Palatynatu. Zwycięstwo stanów protestanckich 
stawiało Habsburgów w trudnej sytuacji; brat Ferdynanda, arcyks. 
Karol biskup wrocławski uszedł z Polski i zabiegał o interwencję na 
Śląsku, obronę zagrożonych majątków kościoła w swej diecezji. Zwra

nie znają ani Heidenstein ani Piasecki; przemilcza to również korzystający 
z Bielskiego S a s  J., Układy o ligę przeciw Turkom za Zygmunta III, (Przegl. 
Pows*z. 1899. LXIII, LXIV).

40) S z e 1 ą g o w s k i A., Śląsk a Polska str. —; C z a p l i ń s k i  Wł., Śląsk 
a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej 1618—1620, (Sobótka 
1947, II); M a c o u r e k  J., O czesko-polską wzajemność w czasie czeskiego 
powstania, (Ibid.); t e nż e ,  Dziejowe dążenia Czech, (Przegl. Zachód. 1947, nr 2); 
t e nż e ,  Jeszcze w sprawie stosunków polsko-czeskich w dobie powstania 
1618—1620, (Sobótka 1951, VI).

41) Za C z a p l i ń s k i m  Wł., Śląsk a Polska str. 147.



cał się nie tylko do króla, ale i do. arcybiskupa gnieźnieńskiego, 
podkreślając swą zależność od polskiej metropolii.

W takich to warunkach ukazało się w listopadzie 1619 r. anoni
mowe pismo „Septuaginta grayes et arduae rationes...“, którego 
autorem był wybitny senator, rzecznik antykrólewskiej opozycji, 
Jerzy Zbaraski42). Autor wypowiada się zdecydowanie przeciw mie
szaniu się Polski do wojny, stanowczo potępia jakąkolwiek pomoc 
zbrojną dla Habsburgów podkreślając, że zalecać ją mogą tylko wy
chowankowie jezuitów „militaris scientiae ignari, armorum geren- 
dorum imperiti“ 43). Zbaraski występuje zatem i przeciw interwencji 
na Śląsku. Ślązaków (szlachtę śląską) pomagających Czechom nie 
uważa za buntowników, jak przedstawiał ich dwór i regaliści, ale 
za solidarnych obrońców politycznych w walce z katolickim abso
lutyzmem habsburskim. Wobec widoków odzyskania Śląska, wysu
wanych bez pokrycia przez króla i jego otoczenie, autor zauważa 
„Choćby nawet udało się nam odnieść zwycięstwo, czy arcyksiążęta 
naprawdę chcieliby się pozbyć pięknego kraju śląskiego"44). Bez 
ogródek rozprawia się Zbaraski z wysuwanymi ze strony regalistów 
naszymi prawami do Śląska i oświadcza wprost, że Polska zrezygno
wała z niego raz na zawsze. Autor nie uznaje również istnienia łącz
ności kościelnej biskupstwa wrocławskiego z metropolią gnieźnieńską 
i dowodzi: „skoro Śląsk odpadł od Polski odeszło i biskupstwo i pod
lega obecnie królowi czeskiemu. Fałszem jest zatem twierdzić jakoby 
Polacy mieli do tego prawa" 45). Tymbardziej oburza się więc Zba
raski na biskupa wrocławskiego arcyksięcia Karola, który ośmielał 
się zwracać do prymasa i króla Polski z prośbą o interwencję na 
Śląsku, opiekę nad tamtejszym kościołem, którego biskupi kanonicy 
— podkreśla Zbaraski — składają przysięgę królom Czech i nie 
uznają wcale zależności od arcybiskupa gnieźnieńskiego 46).

Oto zasadnicze argumenty pisma Zbaraskiego, przyjmowane za 
swoje przez ogół szlachty, starającej się pokrzyżować prohabsburską 
politykę króla. „Septuaginta graves... rationes..." rozpowszechnione

42) Septuaginta grav'es et arduae rationes ab quas Regem Poloniae nec 
non senatores et Nobilitatem Regni Defensioni in Hungaria, Bohemia et alibi 
locorum in evitabili necessitate susceptae, non adv'ersari neąue comittere decet, 
ut huic negotio implicentur. Poznań, die Martini 1619. Pismo to omawiają za
równo S z e l ą g o w s k i  A., Śląsk a Polska str. —, jak i C z a p l i ń s k i  Wł., 
Śląsk a Polska str. —.

43) Septuaginta... rationes... ratio XXXIII.
44) Podkreślenie za C z a p l i ń s k i m  W., Śląsk a Polska, str. 169.
45) Septuaginta... rationes... ratio XLIV. •
46) I b i d. ratio L.



bardzo szybko 47) zmusiło dwór do kontrakcji. Napisanie odpowiedzi 
na broszurę Zbaraskiego przypadło Stanisławowi Łubieńskiemu, re
gentowi kancelarii królewskiej. Spod jego pióra wyszły dwa pisma 
poświęcone aktualnej sprawie Śląska: „Responsio ad septuaginta gra- 
ves et aduae rationes..." i „De rebus Silesiacis discursus" 48). Nie
zależnie od sytuacji politycznej, która je wywołała, warto na nie 
zwrócić baczniejszą uwagę, jako na jedyną w tym okresie próbę 
udowodnienia naszych nieprzedawnionych praw do Śląska. Kim był 
autor stojący w służbie dworu, obrońca polityki Zygmunta III?

W 1598 r. ukończył Łubieński Akademię Krakowską; towarzyszył 
Zygmuntowi w drodze do Szwecji i opisał potem tę podróż. Później 
przebywał w kolegium jezuickim w Gratz w Styrii, odbył podróż do 
Rzymu, ale już w okresie rokoszu Zebrzydowskiego wrócił do kraju 
i był naocznym świadkiem wydarzeń, które później sam opisał. 
W 1613 r. uporządkował wspólnie z bratem Maciejem krakowskie 
archiwum koronne a później rosnąc w łaskach u dworu pełnił funkcję 
regenta kancelarii królewskiej. Przez pięć lat zarządzał Łubieński 
opactwem tynieckim korzystając z jego bogatych zbiorów. W 1627 r. 
został biskupem płockim; zmarł trzynaście lat później49). Część prac 
Łubieńskiego drukowano za jego życia, a resztę zgodnie z wolą autora 
pośmiertnie w Antwerpii w 1643 r. Jako historyk Łubieński odznacza 
się śmiałością sądu, a jego pisma pięknym językiem.

Obie wymienione wyżej broszury ukazały się w roku 1620 — 
po piśmie Zbaraskiego, na które są wyraźną, adresowaną odpowiedzią. 
Łubieński pisze „Responsio..." z dużą pasją; zwraca się na początku 
do rzecznika opozycji, przekreślającego na fali wystąpienia przeciw 
dynastycznej, prohabsburskiej polityce Wazy nasze prawa do Śląska: 
„Cóż nam bardziej podziwiać — woła — twoje zuchwalstwo czy 
nieuctwo" — a dalej — „jeżeli jesteś Polakiem nazwałbym cię zdrajcą 
praw Polski". Oburzony argumentami Zbaraskiego skrzętnie zbiera 
dowody politycznej łączności Śląska z Polską w przeszłości, wykazuje 
związki królów polskich i książąt śląskich a wreszcie opiekę metro
polii gnieźnieńskiej nad biskupstwem wrocławskim.

47) Ukazało się ono również w tłumaczeniu na język niemiecki, czeski 
i francuski.

48) Ł u b i e ń s k i  S., Responsio ad septuaginta graves et arduas rationes, 
ąuibus ficti nominis Eąues, dum Serenissimo Regi et Polonis, ne se motibus 
Hungaricis et Bohemicis immisceant persuade re conatur, falsis rationibus 
iura Regni intervertere nititur, oraz: De rebus Silesiacis discursus, (Opera 
posthuma), Antverpiae 1643.

49) Encyklopedia powszechna Orgelbranda, Warszawa 1860—68, XVII, 
str. 660—63.



W swoich wywodach podkreśla Łubieński wielokrotnie, że Śląsk 
był częścią Polski, szeroko rozpisuje się o stosunkach polsko-śląskich 
na przestrzeni minionych stuleci. Przy opisie podziału Śląska po 
śmierci Krzywoustego przypomina synów Władysława i zwraca się 
znów do Zbaraskiego: „Jeżeli jesteś Polakiem, poznaj, że mieli polskie 
imiona i przydomki*4. Podkreśla ciążenie książąt śląskich ku Polsce, 
ich udział w zjazdach, „gdy omawiano sprawy wspólnej ojczyzny**. 
Pamięta przy tym o wykazaniu, że biskupi wrocławscy uczestniczyli 
w synodach duchowieństwa polskiego, zajmując tam poczesne miejsce. 
Z naciskiem podkreśla Łubieński, że pod Legnicą walczyło nie tylko 
rycerstwo śląskie, ale „z całej Polski*'. Dużo miejsca w „Responsio 
ad septuaginta ... rationes ...“ zajmuje sprawa przejścia Śląska pod 
panowanie Czech. Autor stwierdza, że przyszło do tego wskutek nie
zgody książąt śląskich, podstępnej polityki królów czeskich a także 
słabości Polski. Wobec zupełnego zaprzeczenia praw Polski do Śląska 
przez Zbaraskiego, Łubieński przyznaje, że wprawdzie Kazimierz 
Wielki zrzekł się Śląska na rzecz Jana Luksemburskiego, ale rozpo
czynając wokół tego faktu dyskusję, stara się udowodnić, że akt 
z lutego 1339 r. nie może wiązać narodu polskiego, gdyż jego stany 
nigdy się Śląska nie wyrzekły. Łubieński rozumuje, że Śląsk był 
częścią Polski a jego książęta jej książętami, zatem żadne frymar- 
czenie ziemiami śląskimi nie może być przez Polskę uznane za prawne 
i trwałe.

Wiele jeszcze, przytacza Łubieński dowodów łączności Śląska 
z Polską w przeszłości, dobierając je starannie. Często autor powołuje 
się na oryginalne dokumenty umów i traktatów przechowywane 
w archiwum królewskim; wreszcie zwraca się do Zbaraskiego i po
wiada: „nie sądź, abym Polaków chciał przez to podburzyć do wojny, 
by zbrojnie dochodzili swych praw, ale po to, by wykazać, że się 
wcale na tych sprawach nie znasz i twierdzisz fałszywie jakobyśmy 
tak dalece stracili władzę nad Śląskiem, że już nigdy nie możemy się 
o niego starać**.

Zdając sobie zapewne sprawę, że jego argumenty nie przekonają 
szlacheckiej opozycji, przeciwnej interwencji na Śląsku, Łubieński 
wypowiada znamienne przekonanie, że „przyjdzie na pewno czas, 
kiedy albo Ślązacy pomni od kogo się oderwali wrócą do swych 
ojców, ani też Polakom nie brakuje, i nie braknie w przyszłości po
wodów dochodzenia swych praw, czego nie może przekreślić ani 
czas, ani nie mogą znieść prywatne układy“ 50).

50) Ł u b i e ń s k i  S., Responsio, (Opera posthuma str. 162—177; cytaty 
ze str. 162, 164, 172.



W polemice ze Zbaraskim zajął się też Łubieński związkami 
kościelnymi Śląska z Polską i rolą duchowieństwa, którą rzecz jasna, 
tendencyjnie wyolbrzymia. Opisuje szeroko opiekę polskiej metro
polii nad biskupstwem wrocławskim na przestrzeni wieków. Pod
kreśla, niejednokrotnie przesadnie51), znaczenie interwencji arcy
biskupa gnieźnieńskiego w czasie zatargów biskupów wrocławskich, 
Tomasza I z Bolesławem Łysem i Tomasza II z Henrykiem IV. 
Następcę biskupa Nankera, Przecława z Pogorzeli chce pasować na 
obrońcę polskości i związków z Polską pisząc, że to ,,Polonus", który 
„nolens volens" musiał uznać protektorat Luksemburga, gdy dzisiej
sze opracowania świadcdzą po prostu, że Przecław był powolnym 
narzędziem w rękach króla czeskiego 52). Przypomniawszy wreszcie 
starania Kazimierza Wielkiego w Rzymie o utrzymanie kościelnej 
łączności Śląska z Polską przemilcza Łubieński późniejsze niechętne 
a nawet wrogie stanowisko biskupów i kapituły wrocławskiej wobec 
trwającej nadal jurysdykcji Gniezna i nawołuje: ,,za przykładem 
Fulkona i Jakuba Świnki, którzy karali krzywdzicieli kościoła 
i obecny arcybiskup gnieźnieński ma obowiązek troszczyć się o los 
kościoła katolickiego na Śląsku, zagrożonego przez nowych wro
gów" 53. Władza świecka, argumentuje ks. Łubieński, ma użyć swego 
miecza w obronie spraw kościoła, zatem król polski winien bronić 
majątków kościoła śląskiego podległego jurysdykcji metropolii gnieź
nieńskiej. Potępione przez Zbaraskiego zabiegi biskupa wrocław
skiego arcyks. Karola o interwencję Zygmunta III na Śląsku stano
wią dla Łubieńskiego jeszcze jeden dowód łączności kościoła wro
cławskiego z polską metropolią.

Ten sam kościelny punkt widzenia w dążeniu do przekonania 
opinii publicznej o konieczności królewskiej interwencji w obronie 
zagrożonego zwycięstwa protestantów kościoła śląskiego jest również 
myślą przewodnią drugiego pisma Łubieńskiego „De rebus Silesia- 
cis discursus" — powstałego współcześnie z poprzednim. Autor wy
mienia w nim dokładnie posiadłości ziemskie polskich opatów na 
Śląsku, kościelną przynależność ziemi ostrzeszowskiej i wieluńskiej 
do biskupstwa wrocławskiego a także zwierzchność przeora mie
chowskiego nad bożogrobcami w Nysie i Bytomiu"54), Łubieński 
roztacza groźny obraz położenia katolików śląskich po 30 IX 1619 r., 
kiedy ogłoszono tam patent o detronizacji Habsburga i wyborze Fry

51) C z ap 1 i ń s k i Wł. Śląsk a Polska, str. 147, przyp. 47, 48.
52) P i w a r s k i K., Historia Śląska, str. 89.
33) Ł u b i e ń s k i  S., Opera posthuma, str. 173.
54) I b i d. str. 160.



deryka. Sprawa jest znów wyolbrzymiona. W rzeczywistości bowiem 
wraz z biskupem wrocławskim Karolem uszło do Polski tylko kilku 
wybitniejszych przedstawicieli stanów katolickich, natomiast ogół 
katolików prawie wcale nie protestował. Kapituła zaś wrocławska, 
nad której zagrożeniem tak boleje Łubieński nie opierała się długo 
i, składając przysięgę wierności kalwińskiemu władcy, gorąco za
pewniała go nawet o swej szczerości 55). Ta sama kapituła, w kilka 
zaledwie lat później będzie się natomiast zdecydowanie sprzeciwiać 
wyborowi Karola Ferdynanda, syna katolickiego Zygmunta III na 
biskupstwo wrocławskie.

Łubieński przyj ąwszy tezę o konieczności obrony kościoła ślą
skiego przed konfiskatami i rabunkiem zwycięskch stanów prote
stanckich, starannie podporządkował temu hasłu dobór swych histo
rycznych argumentów. Stosunek książąt śląskich do biskupstwa wro
cławskiego wpływa często u Łubieńskiego na ogólną charakterystykę 
ich działalności politycznej 56). Podobnie, by nie osłabić siły swej 
tezy o wierności Wrocławia wobec Gniezna dla wykazania jej nie
przerwanej ciągłości, przemilcza Łubieński znane mu chyba stano
wisko biskupa Marcina Gerstmanna (1564—85), który usiłował całko
wicie uniezależnić się od polskiej metropolii, mając wyraźne poparcie 
kapituły wrocławskiej nie uznającej nad sobą zwierzchności arcy
biskupa gnieźnieńskiego 57).

Pisma Łubieńskiego pomimo klasowo-klerykalnej ograniczoności 
stanowiska autora, pomimo reakcyjnego charakteru prohabsburskiej 
polityki Wazów i beznadziejności wszelkich rachub na realne odzy
skanie Śląska na tej drodze, stanowią bądź co bądź przypomnienie 
naszych praw do Śląska, jedno z najcenniejszych w naszej historio
grafii XVII w. Sam fakt, że obóz królewski wysuwa widoki odzyska
nia Śląska jako argument prohabsburski, świadczy, że mimo wszyst
ko Śląsk w opinii części szlachty nie przestał jeszcze być godnym 
uwagi problemem. Nie można również zaprzeczyć, że Łubieński na
prawdę szczerze występował za ścisłym utrwaleniem kościelnej łącz-

35) C z a p l i ń s k i  Wł. Śląsk a Polska, str. 161—2.
56) Podkreślał wprawdzie autor usiłowania Henryka IV, dążące do zjedno

czenia Polski, ale pamiętając na spór z biskupem Tomaszem II zauważył, że 
Henryk to „re ipsa turbulentus et seditiosus princeps“, lub „nomine magis 
quam re dictus Probus“; por. Responsio, (Opera posthuma, str. 172 i pass.).

57) M o s b a c h  A., Dwa poselstwa do Polski przez Szlązaków odprawione 
w 1. 1611 i 1620, Poznań 1863, str. 2, przyp. O germanizatorskiej roli Gerstmanna 
pisze też R o m b o w s k i  A., Polacy podwrocławscy, (Sobótka 1948, III, str. 363). 
Zabiegi Zygmunta Augusta w Rzymie o utrzymanie zależności biskupstwa 
wrocławskiego od Gniezna przypomina M o s b a c h A., Dwa poselstwa, str. —.



ności Śląska z Polską, daleko śmielej i istotniej niż jego protektor 
Zygmunt III, któremu zależało jedynie na korzyściach dynastycz
nych, a wystarczyło na razie przyznanie koadiutorstwa biskupstwa 
wrocławskiego synowi Karolowi Ferdynandowi w grudniu 1619 roku. 
Wszak kilka zaledwie lat później 3 V 1624 ten sam Zygmunt III 
zapewniał oporną kapitułę wrocławską, że wyjedna u arcybiskupa 
gnieźnieńskiego wyłączenie biskupstwa wrocławskiego spod jurys
dykcji i zwierzchności polskiej metropolii, za cenę przyjęcia króle
wicza Karola Ferdynanda na koadiutorstwo i biskupstwo wrocław
skie 58). Ta polityka królewska nawet w sprawie kościelnej przy
należności Śląska, nie przesądzającej jeszcze jego przynależności 
politycznej, jest najlepszą ilustracją prawdy, że wysiłek w kierunku 
odzyskania Śląska z pozycji, z których proponował go Łubieński, 
nie miał żadnych widoków powodzenia.

Dyskutowana w pismach Zbaraskiego i Łubieńskiego kwestia 
Śląska nie znajduje stosownego odbicia w pracach historyków tych 
lat. Zrozumiałą jest wprawdzie rzeczą, że uwagę autorów zajmowały 
przede wszystkim zmagania Rzplitej z Turkami (Cecora, Chocim), 
niemniej jednak trzeba przyznać, że przemilczanie podniesionej 
w publicystyce s p r a w y  Ś l ą s k a  mówi o jej niedocenianiu przez 
szlacheckich dziejopisów 59). Oddanie w zastaw księstwa opolskiego 
i raciborskiego Zygmuntowi Batoremu przez cesarza Rudolfa 
w 1598 r., notowane przez Piaseckiego i Wielewickiego nie wywo
łuje u nich żadnych refleksji na temat Śląska 60). Mówiąc o wypad
kach późniejszych, Piasecki w swojej wypowiedzi na marginesie po
wstania czeskiego zbliża się poniekąd do pozycji zajętej przez Zba
raskiego 61). W następnych dziesięcioleciach do połowy XVII w. 
Śląsk pojawia się jeszcze nieraz na kartach „Kroniki...“ czy w pra
cach Kobierzyckiego, Wassenberga i innych. Pozostaje to w związku 
ze znaną z pamiętników Paca podróżą królewicza Władysława w la
tach 1624—25, wyborem jego brata Karola Ferdynanda na biskup
stwo wrocławskie62), a wreszcie polityką Władysława IV i wypad

58) Ibid. ,  przytacza łaciński tekst listu Zygmunta III skierowanego do 
kapituły wrocławskiej.

59) P e t r y c y I. J., Historia rerum, str. 72—3, wspomina o poselstwie Ślą
zaków do Polski w listopadzie 1620.

60) P i a s e c k i P., Chronica gestorum in Europa singularium, Kraków 
1648, str. 180, 196; W i e l e w i c k i  J., Dziennik spraw domu zak. jezuitów 
u św. Barbary w Krakowie, (SS. rer. Pol. VII, str. 250), Kraków 1881.

CI) P i a s e c k i  P., Chronica, str. 384—5'.
62) Ibid. ,  str. 441—2 453; W a s s e r b e r g  E., Wladislai IV, str. 138—40; 

K o b i e r z y c k i  S., Historia Wladislai, str. 869 nn., 906—7.



kami wojny trzydziestoletniej — nigdzie jednak śladu żywszego 
zainteresowania lub bodaj wspomnienia dawnej łączności z Polską. 
Można by się było tego spodziewać przy okazji opisu zabiegów Wła
dysława IV, zmierzających do pozyskania od Habsburga księstwa 
opolskiego i raciborskiego 63 *). Na mocy układu zawartego 30 V 1645 
w Warszawie Władysław otrzymał w zastaw jako hipoteczne zabez
pieczenie sum dłużnych oba księstwa na okres 50 lat. Tereny te prze
szły dopiero w ręce króla po wystawieniu wielu rewersów stwierdza
jących, że Rzplita nie będzie sobie rościć żadnych praw do księstw 
a król polski uznaje w nich zwierzchnictwo cesarza i nie wprowadzi 
tam żadnych zmian, nie tylko ustrojowych, ale nawet i technicz
nych C4). Zastrzeżenia te świadczyły niewątpliwie o obawie cesarza 
przed ściślejszym związaniem tych ziem z Polską, a może trwałym 
przyłączeniem do niej. Nasz natomiast historyk nie łączy z czasowym 
powrotem księstw śląskich pod władzę króla polskiego nieśmiałych 
nawet nadziei65 66 *). Fakt rozciągnięcia władzy Władysława IV na 
cząstkę Śląska dokonuje się w przeddzień wybuchu powstania ukraiń
skiego przeciw polskim feudałom niemal niepostrzeżenie dla ówczes
nych dziejopisów szlacheckich, nie wywołując jakichkolwiek refleksji.

Specjalnie charakterystyczne dla pierwszej połowy XVII w. są 
wypowiedzi polskich pamiętnikarzy lub podróżników szlacheckich, 
którym przyszło zetknąć się ze Śląskiem.

Wydawałoby się, że jeśli opisy Polski i inne podobne prace 
czerpiące materiał z drugiej ręki informują nas tak niedokładnie 
o trwającej aktualnie polskości nad Odrą, to daleko pełniejszego ma
teriału dostarczą relacje ludzi podróżujących przez Śląsk i znających 
go bezpośrednio. Większość z owych pamiętnikarskich opisów po
chodzi z trzeciego i czwartego dziesięciolecia XVII w., zatem z dzie
siątek lat, które poprzedziło zwiększone zainteresowanie Śląskiem 
w początkach wojny trzydziestoletniej.

W związku z interwencją Zygmunta III na Śląsku, pozostają 
„Pamiętniki o Lisowczykach...“ Wojciecha z Konojad Dembołęckiego, 
spisane w latach 1622—23 6C). Autor, kapelan Lisowczyków, to przede 
wszystkim fanatyczny wróg protestantów, gorliwy sługa antykatolic
kiego Habsburga; na buntujący się przeciw cesarzowi Śląsk patrzy

63) P i a s e c k i  P., Chronica, str. 587.
M) D z i ę g i e l  W., Utrata księstw opolskiego i raciborskiego, Kraków 

1936, str. 29.
65) P i a s e c k i  P., Chronica, str. 587.
66) D e m b o ł ę c k i  W.,Pamiętniki o Lisowczykach czyli przewagi Elea

rów polskich, Kraków 1859.



Dembołęcki jako na kraj prawie obcy, jeżeli nie wrogi. Opisuje prze
marsz Lisowczyków przez Śląsk latem 1622 r. w drodze na zachód 
i ich powrót z nad Renu jesienią tegoż roku. Szeroko przedstawia 
wyczyny „elearów", usprawiedliwiając najgorsze wybryki cytatami 
z ewangelii. Nie bez dumy notuje stłumienie przez Lisowczyków 
chłopskiego powstania w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej, a w drodze 
powrotnej znad Renu pacyfikację w okolicy Kowar, gdzie „wojsko 
stanąwszy ... kilka dni tak on motłoch karali", że popłoch padł na 
cały Śląsk. Pod Opolem omal nie przyszło do podobnej masakry 
chłopów, którzy chcieli upomnieć się o skradzione im konie 67).

Jeżeli fanatyczny „kapelan z rozkazu ojca świętego" główną 
uwagę poświęcił czynom „elearów" i Śląsk traktował tylko jako 
teren walki z wrogami cesarza nie dostrzegając całkiem jego polskie
go charakteru, to można by się spodziewać, że przynajmniej pamięt
niki spokojnie podróżującej przez Śląsk szlachty polskiej powinnyby 
przynieść pewne informacje o nim, jego ludności lub bodaj wspom
nienie dawnej polskości tej dzielnicy, jednakże kilka pozostałych 
z tego okresu opisów podróży przez Śląsk pochodzących od Stefana 
Paca, Stanisława Albrechta Radziwiłła, Jakuba Sobieskiego68) nie 
mówiąc już o wspominkach Stanisława Reszki, Macieja Rywockiego, 

' Jerzego Ossolińskiego i innych69) nie przynosi pozytywnych pod 
tym względem relacji. Rozpatrzmy jednak przykładowo niektóre 
z nich dla pełniejszego poznania szlacheckiego spojrzenia na Śląsk. 
Najbliższy początkowym latom wojny trzydziestoletniej „Obraz dwo
rów..." Stefana Paca, pisarza i referendarza litewskiego, przedsta
wiający podróż królewicza Władysława do Niemiec, Austrii i innych 
krajów odbytą w latach 1624—25, zawiera dość obszerny opis pobytu 
na Śląsku70). Orszak królewicza przez Krzepice, Strzelce, podążał

07) Ibi d.  str. 120—123.
68) P a c  S., Obraz dworów europejskich na początku XVII w. przedsta

wiony w dzienniku podróży królewicza Władysława w r. 1624, Wrocław 1834; 
R a d z i w i ł ł  S. A., Pamiętniki, wyd. E. Raczyński, I—II, Poznań 1839; So
b i e s k i  J.,Reszty rękopisów obejmujące podróże w latach 1613 i 1638, wyd. 
A. Kraushar, Warszawa 1903.

69) R e s z k a  S., Diarium 1583—9, ed. J. Czubek, (Arch. liter, i osw. XV, 
cz. 1), Kraków 1915; R y w o c k i  M., Księgi peregrynackie 1584—7, wyd. J. Czu
bek, (Ibid. XII), Kraków 1910; O s s o l i ń s k i  J., Autobiografia kanclerza 
w. kor. obejmująca pierwsze 26 lat życia, Lwów 1817; W i e l e w i c k i  J., 
Dziennik str. —.

70) P a c  S., Obraz dworów str. 10, 18, 165—71. Zwrócenie uwagi na ten 
opis, jako do pewnego stopnia typowy, zawdzięczam wskazówkom prof. W. Cza
plińskiego.



do Nysy, gdzie zatrzymał się pewien czas u biskupa wrocławskiego 
arcks. Karola. Pac opisuje wycieczki Władysława w okolice Nysy, 
a nawet do Pruszkowa w stronę Opola, a wreszcie parodniowy po
byt w stolicy Śląska. Autor „Obrazu..." należący do kilkuosobowej 
świty królewicza w czasie wycieczki do Wrocławia informuje o zwie
dzeniu miasta w dniu przyjazdu. Nazajutrz (w niedzielę) nasi po
dróżni obecni byli na nabożeństwie w kościele katolickim „na Tumie", 
po czym oglądali miasto z wieży kościelnej. Ugoszczeni przez archi
diakona Gebauera zwiedzili z nim bibliotekę kapitulną „dość dobrą 
i w księgi dostatnią" 71). Tego samego dnia (9 VI 1624) zwiedzono 
jeszcze zbrojownię miejską, a wieczór nasi podróżni spędzili w gospo
dzie, gdzie, jak Pac szeroko opisuje, królewicz bawiący w mieście 
incognito wypił „freundschaft" z kapitanem Ślązakiem „żołnierzem 
... dobrze służałym". Oto wszystko, co Pac zauważył i uznał za godne 
zanotowania. Opis jego jest tym charakterystyczniej szy, że autor to 
dobry obserwator, interesujący się otoczeniem, przebywający we 
Wrocławiu nie pierwszy raz. Spotykał się z jego ludnością na ulicy, 
rynku czy bodaj w tej gospodzie, o której kilka razy wspomina; 
jej polskość jednak nie wydaje mu się godna uwagi. A przecież nie 
rzadko nawet podróżnicy Niemcy, czy zgoła obcokrajowcy przejeż
dżający przez Śląsk w XVI czy XVII w. notują rzucającą się w oczy 
polskość mas ludowych Śląska. Szwajcar Tomasz Platter, podróżu
jący po Śląsku w pierwszej połowie XVI w. wspomina o polskich 
chłopach, którzy podawali mu piwo w karczmach podwrocławskich 72), 
a w dwadzieścia lat po Pacu przejeżdżający przez te same okolice 
Krzepic Ulrych Verdum zapisuje: „Daleko w Śląsk w tym miejscu 
nie mówią jeszcze innym językiem jak polskim" 73).

Od Paca i innych szlacheckich polskich autorów opisów podróży, 
jadących tą samą drogą przez Śląsk, nic prawie o tym nie słyszymy 74 75); 
jedynie Stanisław Oświęcim jadąc przez Górny Śląsk na Morawę 
w 1650 r. zauważa, że „w pół mili za Biaszowicami, miasteczko Bie- 
roń drewniane i podłe, wszystko Polacy zamieszkają" 73).

Na tle przedstawionego wyżej stosunku polskiej opinii szlachec
kiej do Śląska w pierwszej połowie XVII w. nie można pominąć

71) P a c  S., Obraz dworów, str. 15.
72) R o m b o w s k i A., Polacy podwrocław?cy str. 407.
73) O 1 s z e w i c z B., Polskość Śląska, str. 348.
7J) R e s z k a  S., Diarium, str. 1; R y w o c k i M., Księgi peregrynackie, 

str. 15; O s s o l i ń s k i  J., Autobiografia, str. 45.
75) O ś w i ę c i m  S., Diariusz 1643—1651, (SS. rer. Pol. XIX, str. 226), Kra

ków 1907.



rzadkiej w ówczesnej literaturze staropolskiej pozycji poświęconej 
wyłącznie Śląskowi. Jest nią anonimowy dialog „Polak w Sląsko“ 
drukowany prawdopodobnie w Krakowie około roku 1620 76). Wier
szowany ten utwór ceniony dla swej wartości literackiej przedsta
wia położenie ludności w Bytomskiem, Kamiowskiem i okolicy Tar
nowskich Gór. Informują o tym we wspomnianym utworze Ślązacy, 
przedstawiciele różnych warstw społecznych w rozmowie z Polakiem 
— przybyszem z kraju. Opowiadają oni naszemu szlachcicowi o uci
sku i nadużyciach jakich dopuszczają się wobec ludności urzędnicy 
Hohenzollerna, do którego należały te tereny77). Jakkolwiek ano
nimowy autor usiłuje przedstawić, że krzywd od „hetmana", i „klucz
nika piekielnego" pisarza na zamku w Swierklińcu doznają w rów- 
hej mierze szlachta i poddani, to niewątpliwie dolę tych ostatnich 
maluje w najciemniejszych kolorach. Jedyna chłopka biorąca udział 
w rozmowie z Polakiem opowiada o niewolniczej pracy na zamku 
w Swierklińcu: „Już nam palce poobłaziły, a w nogach się potargały 
żyły nawiedzając ten zamek nieszczęśliwy" 78). Przybysz z Polski 
namawia Slązaczkę do opuszczenia tego „piekła", na co ona chętnie 
przystaje i odjeżdża z wracającym do kraju szlachcicem. Obecny 
przy tym jeden z rozmówców, chłop śląski nie tylko przyrzeka, że 
zachowa to w tajemnicy, ale sam myśli o ucieczce. Dialog kończy się 
„Przestrogą" zawierającą właściwie cały sens utworu:

„Masz dość w Polszczę chleba 
Ileć go potrzeba 
Nie ciśń się do głodu 
Bo i w zimie chłodu
Zażyjesz nad wolą ,
I wpadniesz w niewolę

Trzymać się nie wadzi 
Polski wiernie-ć radzi

Przyjaciel" 79).
Zasadnicza myśl aż nadto przejrzysta: pozostań w Polsce „nie 

ciśń się do głodu". Do kogo przemawia anonimowy autor?
Maciejowski, a za nim Pollak twierdzili, że dialog miał powstrzy

mać protestantów polskich od przenoszenia się na Śląsk 80). Nie wy-
76) Polak w Śląsko Anonimowy dialog z począt. XVII w., wyd. R. Pollak, 

Katowice 1939, wstęp.
77) I b i d. str. T—12.
78) I b i d. str. 16.
79) I b i d. str. 19.
80) M a c i e j o w s k i  A. W., Piśmiennictwo polekie, Warszawa 1852, III, 

str. 102—4; Polak w Śląsko wstęp, str. VIII.



daje się to zupełnie przekonywujące już w świetle samego dialogu 81). 
Nie mówi on bowiem o stosunkach wyznaniowych, natomiast ze 
szczególnym naciskiem wypowiada się o niesłychanym ucisku pod
danych a nawet zachęca ich wprost do ucieczki do Polski. „U nas 
wolność, w karczmie pląsy gony, tu ustawicznie musisz ryć zagony" 
— tłumaczy polski szlachcic wahającej się Slązaczce. Ta pochwała 
życia poddanych w feudalno-pańszczyźnianej Rzplitej, przeciwsta
wiona okrutnemu wyzyskowi na Śląsku naprowadza na myśl, że 
autor dialogu przede wszystkim chłopów chciał powstrzymać od 
ucieczki za granicę, dostarczając materiału agitacyjnego mającym 
wpływ na masy księżom, organistom, karczmarzom itp. Zbiegostwo 
poddanych miało bowiem daleko szersze rozmiary niż przenoszenie 
się szlachty. Na Śląsk ziegali chłopi nie tylko z sąsiadujących 
z nim terenów Polski jak ziemi Zatorskiej, oświęcimskiej czy Ży
wiecczyzny, o czym informują uchwały sejmikowe tych ziem aż do 
poł. XVII w. 82), ale i z dalszych, odległych rejonów Rzplitej, nie 
mówiąc już o trwającej jeszcze sezonowej emigracji na Śląsk nawet 
z okolic Mazowsza 83). Warto wspomnieć, że chłop śląski mógł jeszcze 
w tym okresie odwoływać się w sporach z panem do władzy monar
szej 84), co w Polsce ustało zupełnie w pierwszych dziesięcioleciach 
panowania Zygmunta Starego.

Wysunięcie sugestii, że dialog rozpowszechniony w Polsce (a cho
ciażby zawierająca jego sens Przestroga) miał oddziaływać hamująco 
na zbiegostwo poddanych, wskazanie na klasowy, utylitarny cel 
utworu w niczym nie pomniejsza wartości „Polaka...", jako cennego 
dowodu polskości śląskiego ludu, uginającego się pod podwójnym 
ciężarem, społecznego wyzysku i narodowościowego ucisku ze strony 
niemieckich feudałów. Chłop polski zbiegły na Śląsk spotykał tam 
poddanych mówiących znanym mu, tym samym językiem. Na odwrót, 
niejeden Ślązak uciekający przez granicę do Polski85) łatwo porozu
miewał się z naszym chłopem. Tej łączności mas ludowych na tere
nie Rzeczypospolitej i na terenie Śląska, łączności „ludzi prostych

81) Bodźcem do podjęcia rewizji przyjętego dotąd zdania stały się uwagi 
prof. Wł. Czaplińskiego.

82) S r e n i o w s k i  St., Zbiegostwo chłopów w dawnej Polsce, Warszawa 
1948, str. 56; S z c z o t k a  St., Stosunki Żywiecczyzny ze Śląskiem od w. XVII 
do upadku Rzeczypospolitej, Katowice 1938, str. 67—8.

83) G i e r o w s k i  J., Ludzie luźni na Mazowszu w świetle uchwał sejmi
kowych, (Przegl. Histor. XL, str. 172).

84) R u t k o w s k i  J., Historia gospodarcza Polski, Poznań 1947, I, str. 155.
85) M o s b a c h  A., Dwa poselstwa, str. 83.



i pospolitych Ślązaków paplających, że Śląsk i teraz powinien ku 
Polsce należeć14 — jak relacjonował Fibiger, szlachta nie tylko do
strzegała, ale starała się ją zahamować i rozerwać we własnym kla
sowym interesie.

Jeżeli będziemy usiłowali w zakęńczeniu wyciągnąć jakieś ogól
niejsze wnioski z zebranego materiału, to rzuca się w oczy stopniowe 
obojętnienie opinii szlacheckiej wobec Śląska i jego spraw.

Wypowiedź Ciesielskiego, Stryjkowskiego, a nawet Sarnickiego 
pochodząca z początku omawianego okresu charakteryzuje się żywszą 
pamięcią o Śląsku, oburzeniem na winnych jego utraty, poczuciem 
narodowościowej, językowej łączności z jego ludnością. Autorowie ci 
reprezentują jeszcze obszerniejszy, bardziej patriotyczny nurt w my
śli staropolskiej.

Jeżeli jednak tamci z oburzeniem mówili o utracie Śląska, to 
Paweł Piasecki powie już po prostu, że „Silesia sponte sua coniuncta 
Boemiae11. Zanikają u pisarzy XVII w. akcenty wspólnoty językowej. 
Pozostaje jedynie solidarność polityczna panującej klasy feudalnej 
Polski i zniemczałych feudałów Śląska, która znalazła tak jaskrawy 
wyraz w „Septuaginta ... rationes ...“ Zbaraskiego a zaznaczyła się, 
jak wykazaliśmy, już wcześniej w pismach z okresu bezkrólewia po 
Zygmuncie Auguście.

Na marginesie zmian zachodzących w stosunku opinii szlachec
kiej do Śląska warto przypomnieć i ciekawą zmianę w zainteresowa
niach Słowiańszczyzną w ogóle. Jeśli w okresie poprzednim w nauce 
polskiej było jeszcze, choć naukowo nieraz naiwne zainteresowanie 
się problemem słowiańskiego Zachodu, w okresie omawianym ustę
puje ono miejsca zainteresowaniu wschodnim zasięgiem Sarmacji 86). 
Wytłumaczyć owe zmiany można jedynie w powiązaniu z przemiana
mi, jakie zaszły wówczas w życiu gospodarczym, politycznym i kul
turalnym feudalnej Rzeczypospolitej.

Trwający od połowy XV w. proces formowania się feudalno- 
pańszczyźnianej wielonarodowościowej Rzplitej szlacheckiej zamyka 
się latami 1572—73. Skierowana przedtem do walki z feudałami nie
mieckimi unia polsko-litewska przekształciła się w narzędzie ucisku 
narodów wschodnio-słowiańskich. „Feudałowie polscy zaprzepaścili 
najważniejsze dla rozwoju Polski zagadnienie — sprawę zjednoczenia 
ziem polskich. Poza granicami państwa polskiego na wiele stuleci 88

88) H e r n a s Cz., „Stare i nowe“ prace o literaturze staropolskiej po wojnie 
(1945—1952), (Pamiętn. Liter. XLIII, 1952, zesz. 1—2, str. 646).



pozostał Śląsk, przodująca pod względem ekonomicznym dzielnica 
kraju, oraz większa część Pomorza" 87 88).

Okres 1572—1648 charakteryzuje się wzrostem roli oligarchii 
magnackiej i jej odśrodkowych dążności. Wzrastają dążności do eks
pansji na Wschód, gdzie rosną l&tyfundia magnackie, wzrasta wyzysk 
chłopa w całej Rzplitej łączący się na ziemiach białoruskich z uci
skiem religijno narodowościowym. Okres ten zaznacza się dalszym 
upadkiem gospodarczego znaczenia miast. W tym to czasie szlachta 
polska raz po raz uchwala leges sumptuariae skierowane przeciw 
mieszczanom a statyści i publicyści szlacheccy wołają o „zamknięcie 
granic" dla kupców krajowych. Nawet z opozycją antyhabsburską 
wiązała szlachta obawę przed ograniczeniem jej panowania nad 
chłopem przez absolutystyczną władzę Habsburgów. Wszak o nich 
to szlachecka opinia głosiła, że „w szlachcie się nie więcej kochają 
niźli w chłopiech. Byłoby tu niedługo post diem iudicii, wszyscy 
równo, której równości ... szlachta polska nie cierpi..." 88).

W wielonarodowościowej Rzplitej dominują od początku oma
wianego okresu interesy panującej klasy feudalnej jako „narodu" 
szlacheckiego 89).

Naród (zgodnie z Stalinowską definicją narodu — mowa tu oczy
wiście o narodowości) w pojęciu Ostroroga i Długosza nie oznaczał 
u nich wyłącznie szlachty. Żywa jeszcze była wtedy tradycja walk 
z feudałami niemieckimi z „językiem niemieckim", nie wypierano 
się jeszcze bliskości rodzimego chłopa 90), cieszącego się pewną go
spodarczą i polityczną swobodą. Skoro jednak w wieku XVI szlachta 
zupełnie ujarzmiła chłopa rozwijając gospodarkę folwarczną, hamo
wała rozwój miast, pojęcie narodu utożsamiają ideologowie szlacheccy 
z korzystaniem z praw politycznych, z przynależnością do panującej 
klasy feudalnej. I tutaj nadbudowa wyraźnie „aktywnie dopomaga

87) K o r o 1 u k M., M i l l e r  I., O periodyzacji historii Polski, (Zeszyty 
Histor. Nowych Dróg 1952, nr 5, str. 33); por. również charakterystykę prze
mian zachodzących w Polsce w pierwszej połowie XVII w. w pracy B a r d a 
c h a  J., W 300-letnią rocznicę powstania chłopskiego pod wodzą Kostki Na- 
pierskiego, (Nowe Drogi 1951, nr 3).

88) K o t St., Świadomość narodowa w Polsce w. XV—XVII, (Kwart. 
Histor. 1938, LII).

80) Charakterystyka okresu za Arnoldem St., cyt. według B u d z y k K., 
O syntezę polskiego Renesansu, (Pamiętn. Liter. XLIII, z. 1—2, str. 15).

90) K o t St., Świadomość narodowa str. 19; P i e k a r c z y k  St., Walka 
Jana Ostroroga o suwerenność władzy królewskiej, (Nowe Drogi 1953, nr 2, 
str. 95).



swej bazie w kształtowaniu się i utrwalaniu1' 91). Chwalca szlachec
kiego „narodu" Orzechowski pisał: „I mieszańcem Polska brzydzi 
się, chcąc mieć krew swą szlachecką szczerą niezmieszaną ani napo
joną krwią rzemieślniczą ani targową. Tak też kmiecia szlachta mieć 
nie chce". Na zupełne ignorowanie chłopa polskiego przez szlachtę, 
mimo wspólnego pochodzenia, języka a nawet i religii wskazywał 
dosadnie już Modrzewski mówiąc: „I kmiecie i insze nieślacheckiego 
stanu ludzi pospolicie ślachta ma za psy" 92). Takie samo stawianie 
chłopa poza narodem utrzymuje się w w. XVII. Skoro chłop nie 
był godny miana „syna koronnego", a na Śląsku właśnie on głównie 
zachował narodowość i mowę polską i trwał na znacznych obszarach 
przy polskości, cóż dziwnego, że szlachta łatwo rezygnowała ze 
Śląska jako narodowego terytorium polskiego?

Na tle zupełnego odgrodzenia się panującej klasy feudalnej od 
ówczesnego społeczeństwa polskiego, przy jej solidarności politycz
nej za zniemczałą szlachtą śląską zrozumiałe staje się przemilczanie 
przez Paca, Sobieskiego, Radziwiłła i wielu innych podróżujących 
przez Śląsk żyjącego tam jeszcze chłopa, mówiącego tym samym co 
oni językiem, przemilczanie tak charakterystyczne dla wszystkich 
szlacheckich relacji o Śląsku, bez względu na natężenie pamięci 
o dawnych politycznych związkach z Polską. Jaskrawym dowodem 
tego są i pisma Łubieńskiego. Wszak wydawałoby się, że dla popar
cia tezy o naszych nieprzedawnionych prawach do Śląska wykorzysta 
on nie tylko fakty i dokumenty z przeszłości, ale wskaże na aktualnie 
trwającą polskość tej dzielnicy. Niestety i dla tego przedstawiciela 
szlacheckiego „narodu" fakt ów nie okazał się żadnym argumentem 
politycznym.

91) S t a l i n  J., Marksizm a zagadnienia językoznawstwa, Warszawa 1950, 
str. 6.

’2) Cytaty za K o t e m  SŁ, Świadomość narodowa str. 41—2.
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