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SPRAWY ŚLĄSKIE W „ACTA TOMICIANA”, t. XVI, 1534, Pars 1—2, Wroc
ław 1959, 1961.

Jak każdy tom „Tomicianów”, tak i wymieniony przynosi drobne, ale cha
rakterystyczne przyczynki do stosunków śląsko-polskich.

Ilościowo rzucają się przede wszystkim w oczy wiadomości o rozbojach na 
pograniczu śląsko-wielkopolskim. Karnkowski w swoich adnotacjach wymienia 
je wśród najważniejszych spraw roku (s. 1, 3). Troszczy się o te sprawy w ko
respondencji z królem Tomicki (nr 45, 52, 84). Znajdują oddźwięk w ko
respondencji Zygmunta Starego z Ferdynandem (nr 576), są przedmiotem żywej 
akcji powołanych specjalnie komisarzy (nr 176), zaprzątają sejm piotrowski, na 
którym szlachta kaliska tylko pod tym warunkiem przystaje na podatki, że część 
ich będzie przeznaczona na utrzymanie oddziałów na pograniczu śląskim dla 
obrony przed napadami (nr 53, 66 , 575, 656).

Nie są to jednak bynajmniej jednostronne najazdy ze Śląska, gdzie zresztą 
rzeczywiście grasują wciąż rycerze rabusie, nierzadko Czesi; wśród przywódców 
owych wypraw łupieskich wracają znane z lat poprzednich nazwiska Jerzego 
Berki, Jakuba Myśki (nr 66 , 433).

Nie gorzej poczyna sobie i strona polska. Marcin Godzielski, który jeszcze 
w r. 1532 wysłał list wypowiedni wrocławianom za pomoc udzieloną Berce (o co 
miasto żaliło się Zygmuntowi Staremu), realizuje w r. 1534 dalej swoją akcję, 
napadając na kupców wrocławskich nieopodal Ostrzeszowa (nr 74, 94, 95). Nowy 
zatarg wszczyna starosta łęczycki M. Rusocki, który czując się skrzywdzony przez 
Ślązaków „animiferenciam est secutus” i dochodzi swego „siłą nie prawem”, na
jeżdżając na ziemię opolską, w zamian za co rycerstwo opolskie niszczy jego po
siadłości w państwie polskim (nr 418, 422, 426, 433).

Wszystko to nie nosi charakteru jakiejś specjalnej wrogości Ślązaków w sto
sunku do Polski, a jest raczej ogólnym i powszechnym rysem obyczajowym ry 
cerstwa owej epoki, który to rys szczególnie silnie zarysowuje się w źródłach 
w wyniku istnienia granicy politycznej, po której drugiej stronie nie mogły dzia
łać sądy koronne. Bardzo charakterystyczne są tu uchwały zjazdu sieradzkiego 
z r. 1534, który zastanawiając się nad środkami usposobienia pogranicza, konklu
duje m. in.: „a tak rajtarowie nasi, którzy z tymi Ślązakami się dobrze znają, 
albowiem często ze ^obą bywają . . . prosimy, abyście się przyczynili, abyśmy byli 
w obronie” (nr 572).

Cóż dziwnego zresztą, jeśli ciągle wiele jest szlachty posiadającej majątki po 
obu stronach granicy, jak Baltazer Sobek mający wsie w Głogowskiem i Kościań- 
skiem (nr 461).

Sprawy owego wrzenia na pograniczu nie wyczerpują jednak rejestru spraw 
śląskich, których echa występują w omawianym tomie. W artykułach wspomniane
go już sejmu piotrkowskiego dochodzi do głosu raz jeszcze rywalizacja Wrocławia



i Krakowa w dziedzinie handlu idącymi wciąż mimo przeszkód przez Lwów to
warami wschodnimi (nr 51). Nowym przykładem na znane związki rzemiosła na 
terenie państwa polsko-litewskiego i Śląska jest Jan Schlegel, obywatel żagański, 
brat Wincentego, złotnika wileńskiego (nr 309). Dowiadujemy się dalej, że śląska 
opozycja polityczna przeciw Ferdynandowi znajduje schronienie w państwie pol
skim (nr 282). Zygmunt Stary zabiega u cesarza o zdjęcie banicji z krajów cesar
skich z Albrechta pruskiego, któremu m. in. doskwiera niemożność przyjazdów 
na Śląsk (nr 205). Drzewiecki donosi Maurycemu Ferberowi, biskupowi warmiń
skiemu, że biskupstwo wrocławskie z niepokojem oczekuje legata, obawiając się 
łupienia kościołów w związku z finansowymi potrzebami Ferdynanda (nr 361).

Wzrastający nacisk fiskalny ze strony tego ostatniego doprowadza też do in
cydentu w sprawie wsi biskupstwa krakowskiego na terytorium Pszczyny. Tu- 
rzonowie, jako posiadacze i władcy państwa pszczyńskiego, zażądali przedłożenia 
dokumentów immunitetowych dotyczących tych wsi, upominając się w szczegól
ności o zapłacenie z nich podatków nałożonych przez Ferdynanda, przeciwko cze
mu Tomicki składa uroczysty protest wobec stanów śląskich (nr 444).

A z drugiej strony różne „nowinki” przenikają ze Śląska do „Regnum Polo- 
niae”. Tenże Tomicki usprawiedliwiając przed Filipem de Temis szczupłość przy
słanych kwot, tłumaczy się, że szlachta polska idzie za przykładem Ślązaków 
i Prusaków, którzy nie chcą płacić świętopietrza (nr 527). W listach Tomickiego 
do króla i Drzewieckiego znajdujemy i echa ucieczki na Śląsk Jakuba z Iłży 
(nr 614, 667). Według relacji biskupa krakowskiego Jakub zbiegł przy pomocy 
mieszczan krakowskich i przez nich był utrzymywany we Wrocławiu. Rzecz cie
kawa, że Tomicki łączy to z szerzącym się w obu miastach luteranizmem, a sa
mego Jakuba traktuje jedynie jako luteranina, gdy z innych materiałów wiadomo, 
iż poglądy Jakuba z Iłży nosiły radykalniejszy charakter. Brak orientacji w róż
nicach dogmatycznych i społecznych, jakie zachodziły między poszczególnymi nur
tami „odszczepieńców” religijnych, jest zresztą bardzo charakterystyczny dla 
współczesnego kleru polskiego. Mimo że w świetle opublikowanej w omawianym 
tomie korespondencji głośno jest w kraju o ańabaptystach, którzy „miras exci
dent tragedias” (nr 222, 262, 263, 290, 350, 361, 389), Drzewiecki uważa poglądy ana- 

, baptyjskie za bliskie herezji Wiklefa (nr 290).
W sumie, mimo że waga omawianego tomu „Tomicianów” leży w materiałach 

do spraw ogólnopaństwowych, dzień powszedni stosunków Śląska z Koroną ma
luje się barwnie i plastycznie.
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G. Fr a nz ,  DER DREISSIGJÄHRIGE KRIEG UND DAS DEUTSCHE VOLK. 
UNTERSUCHUNGEN ZUR BEVÖLKERUNGS- UND AGRARGESCHICHTE 
(3. vermehrte Auflage, Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte, Bd. VI, 
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1961, s. 114 +  2 nlb., mapki i diagramy).

Trzecie wydanie znanej pracy G. Franza o demograficznych i ekonomicznych 
skutkach wojny trzydziestoletniej dla narodu niemieckiego, a ściślej mówiąc — 
dla krajów wchodzących w XVII w. w skład Rzeszy niemieckiej, budzi zrozumiałe 
zainteresowanie historyków polskich, zwłaszcza tych, którzy zajmują się dziejami 
polskich ziem zachodnich i północnych. W monografii G. Franza jest bowiem wie
lokrotnie o nich mowa. Nie wchodząc bliżej w stosunki narodowościowe panu
jące na tych terenach, Autor traktuje je jako niemieckie. O polskości Śląska, zie
mi lubuskiej czy Pomorza nie wspomina ani słowem.


