
J ó s e f  Ma  c ó r e k ,  ćechove a Połaci v 2 poi. XVI stoleti (1573
do 1589). 1948, wydał Mirosław Stejskal, Praha 8°, 276.
W dyskusji historyków czeskich (J. Pekaf, K. Krofta, M. 

Weingardt, J . Macurek) nad kwestią, czy i o ile powstanie cze
skie (1618— 20) miało charakter istotnie czeski, tj. narodowy, 
a z tym i słowiański, czy też może więcej .międzynarodowy, mię
dzywyznaniowy, odzywał się niejednokrotnie głos Józefa Ma- 
curka, prof. Uniwersytetu im. T. G. Masaryka w Brnie, a jeden 
z nich ogłosiła ,,Sobótka" w przekładzie polskim (zob. roczn. II 
1947, p .t. ,,0  polsko-czeską wzajemność w dobie czeskiego po
wstania w latach 1618— 20, str. 182— 199), jako wybitne „po- 
lonicum" od strony czeskiej historiografii, obecnie we współ
pracy z polską coraz to bliższej nam i to na wielu odcinkach. 
Już zatem w pierwszej, przedwojennej swojej pracy o czeskim 
powstaniu (1618— 20) i Polsce (Brno 1937), a potem w swoim 
zurychskim referacie (1938) podnosił prof. Macurek, że w li
stach Czechów do Polaków o pomoc (przed Białą Górą) powo
ływano się nie tylko na węzły braterstwa, wspólnego pochodze
nia, językowego pokrewieństwa, ale i na dawniejsze akty dyplo
matyczne i umowy polityczne między Koroną czeską a Polską, 
jako też na usługi oddane Polsce przez Czechów w chwilach 
krytycznych, osobliwie w bezkrólewiu 1587/8 r.

Obecnie przynosimy wiadomość o znacznym i programowym 
rozszerzaniu się u prof. Macurka zasięgu badań tej samej idei 
czesko-polskiej wzajemności, na wstecz, mianowicie do pierw
szego i drugiego bezkrólewia, razem więc do wszystkich trzech 
pierwszych bezkrólewi w Polsce. W skromnym sprawozdaniu 
chcemy tu podnieść to, co może zainteresować zarówno znawcę 
epoki, jak  i miłośnika dziejów ojczystych.

Prof. Józef Macurek jest Czechem z urodzenia i swojego go
rącego poczucia narodowego, naprawdę jest on przecież w 7 10 
częściach właśnie historykiem polskim, piszącym po czesku. Po
witać nową pracę czesko-polską prof. Józefa Macurka jest 
przeto tym milszym naszym obowiązkiem. Wiadomo, jak  su
mienne i rozległe studia poświęcili pierwszemu i drugiemu bez
królewiu m. i. W. Zakrzewski i T. Wierzbowski, że studium 
uczonego .tej miary, co W. Zakrzewski (zob. ,,Po ucieczce Hen
ryka", 1878) nie mogło wyczerpać zasobów wszystkich, nieraz 
bardzo bogatych archiwów zagranicznych, dla wszystkich kan
dydatur do korony, z tego sobie najlepiej zdawał sprawę zna
komity historyk, tłumacząc nieodzowne ograniczenie programu 
swej pracy bądź to niewielką doniosłością kandydatur pomniej
szych— m. i. znanego magnata czeskiego Vilema Rożemberka,— 
bądź utrudnionym dostępem do zagranicznych, odległych zaso
bów źródłowych, ale dodawał: ,,może ta wzmianka zachęci 
kogo, kto ma bardziej pod ręką te archiwa, do przeszukania ich 
w tym kierunku". Z tą świadomością potrzeby dalszych badań 
nie łączyło się u W. Zakrzewskiego bynajmniej niedocenianie



innych, choćby mniej doniosłych kandydatur, poza cesarską, np. 
Rożemberka, albo może niechęć ku nim, lub lekceważenie. Nie 
sądzimy, aby tak być miało. Prawda, Zakrzewski pomysł kan
dydatury uważał słusznie (nie znając do tego czeskich archiwów) 
za „zupełnie niedorzeczny", „bo jakże" — powiada — „mógł 
się z cesarzem lub jego synem współubiegać jego podwładny, 
bądź co bądź od niego zależny i którego powściągnąć nie byłoby 
mu trudno" (246— 7). Zresztą widać to było przecież już wów
czas z całego najlojalniejszego zachowania się samego Rożem
berka wobec kandydatury cesarskiej w obydwóch bezkrólewiach, 
zwłaszcza w drugim, kiedy nie był krępowany godnością cesar
skiego posła; mówiono o tym i głośno (Myszkowski, zob. Orzel- 
ski 397) i dyskretniej (cezarianie, Orzelski 519— 20). Zakrzew
ski jednak nie mógł po prostu zrozumieć logiki faktu, nazywał 
kandydaturę Rożemberka „zagadkową", zwłaszcza że o publicz
nych sprawach tak dobrze przecież poinformowany Orzelski, 
w tej tu zagadkowej, na wpół prywatnej, nigdy właściwie nie 
postawionej, przez siebie kandydaturze Rożemberka się nie orien
tował.

Otóż najistotniejszą zasługą nowej pracy prof. Macurka jest 
wydobycie na światło dzienne tego czeskiego materiału źródło
wego, który dla polskich badaczów był trudniej dostępny i albo 
zupełnie, albo niedość ściśle był wyzyskiwany, a przecież sprawę 
walnie naprzód posuwał. W szczegóły nie możemy niestety w tej 
krótkiej notatce wchodzić, podniesiemy jednak to, co dla dal
szych badań wydaje się nam najbardziej przydatne.

Nade wszystko podkreśla autor, i to z wielkim naciskiem, za
sadniczy błąd metodologiczny w traktowaniu dziejów Czech 
XVI w. Nie można przecież mówić w wieku XVI o gotowej już 
wtedy tej jakiejś racjonalistyczno-filozoficznej „Gesammtstaats- 
idee" w państwach Habsburgów. To za wcześnie; nie można 
mówić o polityce „Pragi" jako siedziby cesarskiego dworu (od 
r. 1583) — i nic więcej. Praga była naonczas dostojnym „Caput 
Regni" a na ratuszu jej widniał napis „Soli, soli, soli", czyli „ Je 
dynemu Słońcu Ziemi". Tych pomnikowych wyrażeń nie podaje 
skromny historyk czeski, ale za to przynosi on przestrogę, że 
Czechy XVI w. to są poważne stany czeskie, czyli „snem" (sejm) 
czeski, to jest rząd stanowy czeski, z czeską kancelarią, to są 
panowie najwyższej rady królewskiej, to jest sądownictwo ziem
skie, posiadające udział i wpływ na politykę zagraniczną —  
wszystko to o historyczne prawa narodu oparte instytucje, współ
działające z monarchią a nawet przeciwdziałające w razie po
trzeby, że konstytucji czeskiej nie jest nieznane nawet i to „de 
non praestanda oboedientia". Tak nas o tych rzeczach zawsze 
uczył prof. O. Balzer.

I tu zwrócimy się na chwilkę od J. Macurka do W. Zakrzew
skiego.

W. Zakrzewski podkreślał wciąż potrzebę porównawczych



badań nad stanowymi ustrojami krajów sąsiadujących z Polską; 
jak  gdyby domyślał się on nowego światła na rozwój polskiego 
sejmowania —  tak ciekawego, jak  rzadko które inne zagadnie
nie z dziejów Polski niepodległej —  jako humanista chciał może 
widzieć Polskę jako naród myślący wyższymi kategoriami, czu
jący głębiej i oddychający pełną piersią, diariusze zaś sejmowe 
i instrukcje sejmikowe XVI wieku pieścił jako swoje najmilsze 
chwile pisarskiego trudu i odpoczynku. Otóż gdy się czyta pracę 
Macurka i jego uwagi nad znaczeniem stanów czeskich w poli
tyce zagranicznej, w polityce wewnętrznej, w stosunku do dy
nastii odczuwa się wiele analogii w ustroju Czech i Rzeczypospo
litej Polskiej a zarazem właśnie ową potrzebę badań nad sejmo
waniem polskim i stanów czeskich, które prawdopodobnie od
działywały na siebie wzajemnie. Lecz przejdźmy już pokrótce 
do wyników. Zagadkowa kandydatura Rożemberka zrodziła się 
już w pierwszym bezkrólewiu, z inicjatywy polskiej, pośród 
przedstawicieli głównych obozów dysśydenckich (St. Szafraniec, 
A. Górka). Już w pierwszej elekcji R. stał na czele całej listy 
20 „Piastów", i był on „Piastem" jako Czech, tj. z polskiego po
czucia pokrewieństwa narodowego, jako dynasta skoligacony 
z Jagiellonami (żonaty z wnuczką Zygmunta I Starego), jako 
najznakomitszy i najzamożniejszy ze wszystkich panów w Cze
chach i w Polsce, jako tolerant. Oczywiście wtedy uchylał się od 
własnej kandydatury jako cesarski poseł. Najosobliwsze novum, 
że pozostający w najbliższym otoczeniu Henryka, jego podko
morzy Konrad Przecławski (Krupka), delegat protestantów do 
Paryża, jeszcze na trzy miesiące przed ucieczką króla przygoto
wywał porozumiewawcze narady Zborowskich z agentami Ro
żemberka, sam zaś miał umyślnie odwlekać ucieczkę Henryka 
tak, aby, i to prawdopodobnie za zgodą Henryka na kandyda
turę Rożemberka, postawić Habsburgów przed dokonanym fak
tem. Agitacja polskiej mniejszości różnowierczej za Rożember- 
kiem po ucieczce Henryka była wytrwałą, wierną i szczerą akcją 
polsko-patriotyczną i Rożemberk czuł, że ma poparcie, liczył się 
z koroną polską poważnie i życzył je j sobie; teraz mógł nie mieć 
skrupułów co do cesarza, mógł jednak tylko wierzyć, że sami 
Polacy ofiarują mu koronę dobrowolnie, i gdy cesarz wystąpił 
z kandydaturą, nie mógł odważyć się na publiczną akcję, w da
nym wypadku bowiem mógł na siebie ściągnąć zarzut zdrady, 
a z tym konfiskatę majątku i absolutyzm na Czechy. Obserwo
wany zewsząd przez agentów cesarskich (Dudycz) mógł kore
spondować tylko okrężnymi drogami, nie mógł posyłać pienię
dzy, w ogóle zaś od spraw polskich był trzymany z daleka, służ
bowo zajmowany przez cesarza w Niemczech i t. p. Długo nie 
wyjaśniona sytuacja w Polsce utrudniała mu również operowanie 
tym najważniejszym argumentem, jakim w każdorazowej elek
cji był pieniądz. Zdaje się zaszkodziła mu najbardziej niekato
licka większość sejmu czeskiego, napierana przez cesarza w rów



noczesnych staraniach jego o przeprowadzenie wyboru syna Ru
dolfa na króla czeskiego, co za sobą ciągnęło dopiero możliwość 
wyboru na cesarza w Rzeszy.

Rożemberk długo wybór Rudolfa przeciągał, ale gdy ta 
większość protestancka dała się cesarzowi ułagodzić ustępstwami 
(1575), w walce ustąpił; Rudolf został wybrany i koronowany, 
a ten fakt podziałał na Polaków zniechęcająco. Przeciw wybo
rowi Habsburga przez stronnictwo senatu nie było dla stronnic
twa szlacheckiego innego wyjścia jak  —  inny Piast, tj. Anna 
i Stefan Batory, jej przyszły małżonek. To rozdwojenie w Polsce 
było więc faktem podstawowym, główną przyczyną niepowodze
nia. Autor żywota W. Rożemberka, W. Brezan, dobrze to określa 
pisząc, że gdyby Polacy co do tego zgodnie i szczerze byli z sobą 
się porozumieli i rady u pana (Rożemberka) zasięgali i o niego 
u cesarza osobliwie zabiegali (aby się zrzekł beznadziejnej kan
dydatury), że pan tym dostojeństwem nie byłby pogardził (ży
wot R., 1847, str. 208).

Istotnie, Rożemberk był w położeniu niemało kłopotliwym, 
ale częściowo także z własnej winy: jako dziedzic wielkiej for
tuny mógł ostatecznie ryzykować nawet wszystko, gdyby koronę, 
choćby elekcyjną, ale wielkiego państwa, czuł się na siłach zdo
być (o ile polityka stanów czeskich byłaby za tym), ale jako 
głowa rządu krajowego miał zadanie przeprowadzenia wyboru 
Rudolfa na króla, sposobem praktykowanym w Czechach, tj. 
przez wydział stanowy. Polakom, niezgodnym co do swojej 
kandydatury, dał znać uczciwie — wpraszać się lub wkupywać 
na królestwo nie ma zamiaru, lecz o ileby legalnie, publicznie 
i jednozgodnie został wybrany, taką wtedy elekcją i bez ubliże
nia cesarzowi przeprowadzoną, nie chciałby wzgardzić — czyli 
stał po obydwóch stronach, że cesarzowi nie mógł być ani jaw 
nie przeciwstawiony ani przez dobrowolne odstąpienie tegoż od 
kandydatury na króla Polski pozyskany — to mogło być tylko 
powodem, dla zasadniczych przeciwników kandydatury habsbur
skiej, do odwrócenia się od Rożemberka ku Annie, wzgl. Stefa
nowi Batoremu. Innego wyjścia dla stronnictwa szlacheckiego 
nie było. Należy przy tym zaznaczyć, że Rożemberk był — co 
się tyczy finansowej hojności w czasie elekcji — bardzo roztrop
nym i oględnym i nie podawał bynajmniej swojej gry na awan
turniczy i demoralizujący handel lub hazard. Z przemówienia 
Rożemberka (za cesarzem) na elekcji znać duży nacisk na nie
bezpieczeństwo tureckie. Świeży, potworny najazd tatarski mówił
0 nim chyba jeszcze bardziej wymownie. Czy więc — summa 
summarum —  trzeźwo myśląc —  wysuwanie takiej kandydatury, 
wśród takich okoliczności, w sposób z góry tak problematyczny
1 chyba tylko uczuciowy —  miało rację realną i jaką —  to pyta
nie jest godne rozwagi i dalszych badań. Bo zważmy. Na sej
mach w Czechach Rożemberk miał niekatolicką większość, 
w Polsce miał za sobą niekatolicką mniejszość. Nie wykluczając



możliwości międzynarodowych, wzajemnych wpływów konfesyj
nych, trudno chyba brać na serio możliwości jakiejś wspólnej 
płaszczyzny działania, jakiegoś przeciwhabsburskiego politycz
nego porozumienia, świadczyłaby o tym okoliczność, że w akcji 
Rożemberka rola stanów czeskich nie ujawniła się. Zdaje się 
górowały tam nad wszystkim —  kwestia turecka (casus belli 
w razie jakiegokolwiek powiększenia się państwa habsburskiego) 
i stała zasada polityki stanów czeskich i samego Rożemberka — 
unikania za wszelką cenę nieporozumień i łamania dawnych 
układów Czech z Polską.

Czy stany czeskie mogły popierać kandydaturę Rożemberka: 
—  on sam nie mógł się ujawniać!, a cóż dopiero stany — to prze
cież byłaby rewolucja! i kto miał ją  zrobić? — Jeśli z polskiej 
strony wysunięto kandydaturę Rożemberka i włożono w nią wiele 
szlachetnego zapału i wiary, to jednak trzeba zaznaczyć, że ci, 
co akcją tą kierowali, musieli chyba nie zdawać sobie sprawy 
z trudności, nie robili rzeczy politycznie przemyślanej, do jrzałej: 
łatwiej też potem mogli ją  porzucić z konieczności, choć nie bez 
żalu. Tak, bo jak  każda wielka idea, tak i ta tutaj wielka kon
cepcja unii czesko-polsko-litewskiej wymagała głębokich prą
dów, ludzi i wielkich ofiar i pełnej świadomości, choćby tylko 
najbliższych celów i środków. A jednak idea czesko-polskiego 
porozumienia i współdziałania zwyciężyła realną siłą politycz
nej konieczności i obowiązku braterstwa obydwóch narodów.

Gdy Batory był już koronowanym królem, stany czeskie, 
morawskie, śląskie i łużyckie, zebrane na sejm w maju 1576 r. 
w Pradze, odmówiły cesarzowi pomocy w planowanej agresji 
na Polskę (niech się cesarz domaga korony słusznymi, pokojo
wymi sposobami), przy czym w Czechach tajemnie zbierano 
i szmuglowano do Polski broń dla Batorego.

Cesarz w tych warunkach nie mógł zaczynać walki z Polską. 
Walkę tę zatem uniemożliwiło nie tylko jego niezdecydowanie, 
choroba i śmierć — jak się dotąd mówi —  ale przede wszystkim 
bierny opór stanów wszystkich ziem czeskich.

W ostatnich rozdziałach swojej pięknej pracy J. Macurek 
uwydatnia jeszcze mocniej —  rzec można coraz dramatyczniej, 
przekonywująco, ścisły związek między swoją ulubioną ideą sło
wiańską, a realnymi jej podstawami.

Mówi o trzeciej elekcji i je j będzińskim epilogu.
Kiedy arcyks. Maksymilian zaprzysiągł artykuły elekcyjne 

w katedrze ołomunieckiej i stanął na granicy polsko-śląskiej, 
zależało na wojskowej akcji ziem czeskich. Otóż odmowne sta
nowisko stanów czeskich, odrzucających agresję na Polskę, bro
niących dawnych układów, zwłaszcza terytorialnych (Śląsk), 
przyczyniło się walnie do katastrofy Maksymilianowej pod By
czyną, umocniło stanowisko Zamoyskiego, pozwoliło mu postawić 
dogodne warunki kapitulacyjne. Kiedy po katastrofie byczyń- 
skiej gotowano się w Wiedniu do nowej agresji przeciwko Polsce,



trzeba było znów zyskać pomoc czeską. Otóż sejm czeski (28 .1.—  
23. II. 1588) stanął przed obawą utraty Śląska, który Zamoyski 
przecież łatwo mógł był zająć, a właśnie nie zrobił tego, zatrzy
mując się u granicy śląskiej.

Mieliż Czesi odrzucać pokojową postawę Polski, a wdawać 
się w niebezpieczną awanturę habsburską? Czeskie stany uchwa
liły pewne obronne zarządzenia wobec niejasnej sytuacji, ale 
odmówiły z góry środków utrzymania sił zbrojnych i użycia ich 
na cele ofensywne, zastrzegając, że komendantami mogą być je
dynie Czesi, nie osoby obcej narodowości, natomiast żądano na
tychmiastowych rokowań o pokój. Podobne stanowisko zajęły 
stany morawskie, śląskie i łużyckie.

W rokowaniach bytomsko-będzińskich stany czeskie stały 
wytrwale przy Zamoyskim, a delegaci Czech, mający pod prze
wodnictwem Rożemberka pierwsze miejsce w naradach, wywarli 
decydujący wpływ na pokojowy kierunek tych narad. Zamoyski 
w rozmowie z Rożemberkiem chwalił stanowisko Czechów jako 
poprawne („działali jako ludzie uczciwi"), podkreślał starszeń
stwo kulturalne Czechów i większą dojrzałość ich, mówił o obo
wiązku wzajemnej pomocy obu bratnich narodów wobec niebez
pieczeństwa niemieckiego, o wyswobodzeniu Czech spod jarzma 
Habsburgów a Słowian bałkańskich spod jarzma tureckiego, 
z pomocą Polski, podkreślając zaś swoje stanowisko na granicy 
śląskiej, wyraźnie zaznaczył, że Śląska nie zajął — jak autor 
pisze — aby Korona czeska poznała, jakim jest jego właściwy 
pogląd, tj. jak  pojmował on nieodzowną potrzebę pokoju czesko- 
polskiego i tego, aby Czesi i Polacy byli „dobrymi przyjaciółmi 
i sąsiadami".

Słusznie też sądzi J. Macurek, że pakt będziński jest nie tyle 
układem habsbursko-polskim, jak  raczej czesko-polskim, wygo
towanym przecież w czeskiej kancelarii i opieczętowanym czeską 
państwową pieczęcią, że jest on wybitnym dziełem tej dyploma
cji czeskich stanów, która Polsce umożliwiła odniesienie szeregu 
.zwycięstw nad Habsburgami.

Pracowity „zaścianek" albo „komora obfita a pełna" u prof. 
J. Macórka (str. 213— 270) przynosi m. i. niektóre większe po
zycje mozolnych poszukiwań bibliograficznych i archiwalnych, 
potrzebnych. Jest tu m. i. spis tych osobistości duchownych 
i świeckich, polskich, które w 2 poł. XVI w. działały na ziemiach 
czeskich, oraz notatki bibliograficzne do nich (214— 215), jest 
wykaz Polaków pracujących w służbie biskupa ołom. Stanisława 
Pawłowskiego i korespondencja tegoż z Polakami (249— 251), 
są cenne bibliograficzne wskazówki do historii ustroju czeskiej 
królewskiej rady (254) i do znaczenia umowy będzińskiej (266). 
Jeszcze jedną uwagę podamy przy dziełach tego rodzaju co 
praca J. Macurka z zakresu dziejów polskich XVI w. Zaiste 
rzadko która epoka dała Polsce tyle życia w historii, co te trzy 
pierwsze „wielkie" bezkrólewia, tak bogate w wypadki, o tak



ożywionej pracy publicznej, tak pełne ludzi, pomysłów, planów, 
nadziei i zawodów: „domestica mała, ąuibus Polonia haud pri- 
dem iactari coepit, dum considero, vix scio, an unąuam temporis 
curriculo magis varium rerum successum ulla regio senserit", pi
sze Orzelski, Interr. Pol. lib. I, 2.

Wszakże te „Rerum Polonicarum libri ab excessu Sigismundi 
Augusti" nie obudziły jakoś, po Świętosławie Orzelskim i Rein
holdzie Heidensteinie, Muz, choćby kulejących, byle gorliwych.

Zdaje nam się, że Wacław Sobieski i Józef Macurek, to są ci 
dwaj historycy, którzy głębiej zrozumieli i odczuli ten zwłaszcza 
epizod z owoczesnych dziejów Czech i Polski, który przed wie
kami byłby na pewno godzien Liwiuszowego pióra, a dzisiaj wi- 
nienby być obu narodom pokrzepieniem i drogą na przyszłość, 
gdyby jakaś uzdolniona głowa i ręka dała mu szatę godową 
w teatrze, napisawszy narodowy, czesko-polski dramat dla szer
szej widowni. Mamy tu na myśli wizję owego słynnego dialogu 
Rożemberka i Zamoyskiego w Będzinie, wizję Wawelu i Pragi, 
Vindobony i Romy i Warszawy z je j Wolą, wizję Kromlowa 
i Trzeboni, Stężycy i Jędrzejowa, Ołomuńca i Byczyny, Bytomia 
i Będzina, wizję obrad polskiego Senatu i polskiej Izby posel
skiej, czeskich stanów, wizję uroczystych wjazdów świetnych 
poselstw zagranicznych, ceremoniału powitań i pożegnań, echa 
poważnych wotów senatorów, głosy trybunałów szlacheckiego 
ludu: tyle bezcennych rysów przynosi tej epoce niestrudzony 
„reporter" owoczesny, świętosław Orzelski i poważny, klasyczny 
Reinhold Heidenstein, że starczyłoby i na dramaty i na trylogie.

Praca prof. J . Macurka przypomina znów potrzebę stałego 
czasopisma historycznego dla badania stosunków czesko-polskich.

Jarosław Wit Opatrny

J ó z e f  A n d r z e j  G i e r o w s k i ,  Sejmik generalny księstwa 
mazowieckiego na tle ustroju sejmikowego Mazowsza. Prace 
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A. Nr 24. 
Wrocław 1948, str. 207.
Najpierw należy zauważyć, że autor zdawał sobie sprawę ze 

znaczenia sejmików w życiu królewskiej Rzeczypospolitej. We 
wstępie (str. 5) pisał on: „Chyba żadne studium nie zaznajamia 
tak dokładnie z najważniejszymi problemami państwa szlachec
kiego, jak  badanie życia sejmikowego. Czy to obserwując trady
cyjne formy organizacji sejmiku, czy wnikając w treść laudów 
i instrukcji, pozostaje się w bezpośrednim kontakcie z masą stanu 
szlacheckiego, z je j najpierwotniejszymi dążeniami, tendencjami, 
przekonaniami. Znaczenie hierarchii ziemskiej, wpływy poszcze
gólnych grup, walka o sprawowanie rządów na sejmikach, po
stawa wobec władz państwowych, czy najelementarniejszych 
potrzeb państwa, wobec innych stanów, zarysowują się z całą 
wyrazistością. Toteż pytając, czym była demokracja szlachecka, 
trzeba odpowiedzi szukać przede wszystkim w aktach sejmiko
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