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JÓZEF LESZCZYŃSKI 

ŚLĄSKA DRUGA ELEKCJA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO 

Problem stosunku władz i społeczeństwa śląskiego do wydarzeń 
w Rzeczypospolitej szlacheckiej w latach 1733-17-35 nie znalazł dotąd 
prawie żadnego odbicia zarówno w polskiej, jak i w niemieckiej litera
turze historycznej. Poza bowiem ogólnikowymi, lakonicznymi wzmianka
mi w opracowaniach syntetycznych 1 oraz niedużym fragmentem w mono
grafii K. qłombiowskiego 2 nie znajdujemy w niej nic na interesujący nas 
temat. Jest zrozumiale, że w ówczesnych warunkach politycznych, w okre
sie rozkwitu anarchii szlacheckiej i prawie całkowitego upadku między
narodowego znaczenia Polski, ,,znikały - jak pisze W. Czapliński s -
przesłanki jakiejś aktywnej polityki na zachodzie Polski". Spadło także 
do minimum zainteresowanie społeczeństwa szlacheckiego sprawami ślą
skimi czy w ogóle utraconych ziem zachodnich i północnych. Zupełnie 
inaczej przedstawiała się sprawa od strony Śląska. Przedostatnie bezkró
lewie, wypełnione rosyjską,�austriacką i saską interwencją oraz bratobój
czymi walkami w Rzeczypospolitej, odbiło się szerokim echem w prowin
cji śląskiej. Śląsk stanowiący naturalny pomost między Rzecząpospolitą 
a Saksonią był wówczas z natury rzeczy wy.stawiony na różnorakie nie
bezpieczeństwa ze strony Leszczyńskiego i jego zwolenników. Stąd też 
na polecenie dworu wiedeńskiego tutejsze władze obserwowały bacznie 
bieg rzeczy w Rzeczypospolitej, reagując żywo na wszelkie wydarzenia, 
które mogły zagrozić podległej im prowincji. Interesowało się nim rów
nież społeczeństwo Śląska, zwłaszcza jego górne i średnie warstwy, po
wiązane wielorakimi więzami, w tym głównie gospodarczymi, kultural
nymi i często rodzinnymi, z ludnością pozostałych ziem polskich, przede 

1 Historia Sląska, IH PAN, t. I, do roku 1793, pod red. K. Maleczyńskiego, 
cz. 3, od końca XVI w. do r. 1763, Wrocła w-Wa rszawa-Kraków 1963, s. 460. 

2 K. G l om bi o wski, Polska literatura polityczna na Sląsku od XVI do
końca XVIII wieku, Ka towice 1960, s. 128-132. 

a W .  Cz ap 1 i ń ski, Ziemie Zachodnie w polityce Rzeczypospolitej szlachec

kiej (1572-1764) (Kwartalnik Historyczny, R. LVIII, 1961, nr 1, s. 23). 
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wszystkim Małopolski, Wielkopolski i Prus Królewskich. Niemałe znacze
nie miała przy tym osoba narodowego kandydata do tronu polskiego, 
a następnie elekta Rzeczypospolitej - Stanisława Leszczyńskiego, owia
nego już wówczas romantyczną legendą. 

Niniejszy artykuł, oparty przede wszystkim na nie wyzyskanych dotąd· 
przez historyków archiwaliach śląskich oraz tutejszej prasie, nie preten
duje do wyczerpania nakreślonego wyżej zagadnienia. Frag.nie jedynie 
wskazać na jego najważniejsze aspekty i zachęcić innych historyków do 
zajęcia się tym zaniedbanym przez historiografię odcinkiem stosunków 
Śląska z Rzecząpospolitą. 

Gdy 12 IX 1733 r. o godz. 4 po południu zgromadzony na uświęco
nym tradycją polu elekcyjnym na Woli pod Warszawą ponad 13-tysięcz
ny tłum szlachty okrzyknął jednomyślnie swoim królem Stanisława Lesz
czyńskiego, rozpoczęła się wojna o tron polski. Już bowiem od pierwszych 
dni bezkrólewia wiadomo było, że obce mocarstwa, przede wszystkim 
Rosja i Austria, a także Saksonia i sascy poplecznicy wśród magnaterii 
polskiej, nie uznają tego wyboru. Stąd jeszcze przed rozpoczęciem się 
zjazdu elekcyjnego, w pierwszych dniach sierpnia wojska rosyjskie pod 
dowództwem gen. Lascy'ego przekroczyły granicę Rzeczypospolitej od 
strony Litwy i rozpoczęły marsz w kierunku Warszawy, stąd u zachodnich 
granic Rzeczypospolitej, na ziemi śląskiej stały regimenty austriackie 
i saskie, gotowe w każdej chwili je przekroczyć, stąd w Warszawie go
rączkową działalność przeciwko kandydaturze Leszczyńskiego prowadzili

posłowie rosyjski, Loewenwold, austriacki, feldmarszałek Wilczek, i saski, 
feldmarszałek Wackenbart, nie żałując złota i daleko idących obietnic 
tym magnatom i szlachcie, która poprze forowanego przez nich kandy
data, tj. po rezygnacji z kandydowania pr!ez portugalskiego następcę 
tronu - Emanuela - elektora saskiego Fryderyka Augusta II, syna Au
gusta Mocnego. Stąd wreszcie jeszcze przed oficjalnym wyborem Lesz
czyńskiego zwolennicy Sasa z kanclerzem i regimentarzem litewskim 
Michałem Wiśniowieckim i wojewodą podlaskim Michałem Sapiehą na 
czele opuścili pole elekcyjne i przenieśli się za Wisłę, na Pragę, skąd mi
mo wezwań, nalegań i próśb prymasa Teodora Potockiego nie chcieli 
wrócić na Wolę. Na nic się również zdały nawoływania do zgody po 
elekcji Leszczyńskiego. Poplecznicy Sasa mając za sobą poparcie wojsk 
ro�yjskich, które doszły już do Wisły, nie przyjęli oferowanych im ko
rzystnych warunków ugody. 5 października około 3000 opozycyjnej szlach
ty pod osłoną bagnetów rosyjskich na polach pod Grochowem okrzyknęło 
królem polskim kurfirsta saskiego 4, który objął tron jako August III. 
Zdecydowana większość społeczeństwa szlacheckiego stanęła jednak po 

4 Pod aktem elekcyjnym złożyło jednak podpisy niespełna tysiąe osób. Por. 

W. Ko n op c z y ń  ski, Dzieje Polski nowożytnej, t. II, 1648-1795, Warszawa

1936, s. 208.
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stronie prawowitego elekta, zawiązując w jego obronie konfederację. Na
tomiast po stronie Sasa stanęła konfederacja pod laską instygatora koron
nego Antoniego Ponińskiego. Poparty przez oddziały rosyjskie i saskie, 
które po elekcji grochowskiej wkroczyły do Rzeczypospolitej, mógł Wet
tyn przybyć swobodnie do Krakowa i przyjąć koronę z rąk biskupa kra
kowskiego Jana Aleksandra Lipskiego s. 

Szybkie wkroczenie wojsk saskich pod wodzą księcia Sachsen-W eis
senfelsa i gen. Diemara do Małopolski i Wielkopolski, a także przybycie 
elektora do Krakowa na uroczystości koronacyjne były możliwe dzięki 
poparciu dworu wiedeńskiego. Na jego polecenie władze śląskie udostęp
niły Sasom wszystkie najkrótsze i najdogodniejsze drogi wiodące z Sa
ksonii przez Śląsk do Rzeczypospolitej. Dzięki temu poparciu kurfirst, 
który z ·Drezna przez Broumov w Czechach, Kłodzko, Ząbkowice, Nysę, 
Opole zmierzał do Krakowa s, mógł się spotkać z Lipskim jeszcze na 
ziemi śląskiej, w Tarnowskich Górach, gdzie 6 I 1734 r. zaprzysiągł pacta 
conventa 1. Przez Śląsk na koronację do Krakowa przejeżdżała także "jego 
żona Maria Józefa z synem Ksawerym, uroczyście podejmowana w Leg
nicy, Wrocławiu i Brzegu s. Bez przeszkód mogli kursować przez ziemię 
śląską sascy kurierzy. Wszelkie ułatwienia i udogodnienia czekały tutaj 
na polskich zwolenników Sasa i dyplomatów zaprzyjaźnionych mocarstw 
podróżujących do Drezna. Na śląsku zgromadzono �ostateczną ilość koni 

5 Szerzej o dziejach przedostatniego bezkrólewia por. np. K o  n o p  c z y  ń s k i,
op. cit., s. 205 n.; H. S c h m i t t, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku (od 1733 do 

1832 roku), t. I, Kraków 1866, s. 17 n.; Sz. Ask e n azy, Dwa stulecia XVIII 

i XIX. Badania i przyczynki. t. I, Warszawa 1931, ,s. 1 n.; J. Fe 1 dm a n. Stani
sław Leszczyński, Wrocław-Warszawa 1948, s. 140 n. 

6 Początkowo planowano zatrzymanie się elektora we Wrocławiu, ale na sku
tek konieczności jak najszybszego znalezienia się w Rzeczypospolitej i odbycia ko
ronacji ominął on w ogóle stolicę śląska. Por. Schaffgotsch do Kinskiego, Wro
cław 14 XII 1733, Archiwum Państwowe m. Wrocławia i Woj. Wrocławskiego (dalej 
skrót: AP Wrocław), Ar,chiwum Schaffgotschów (dalej skrót: ASch.), Zamek Cie
plice (dalej skrót: ze>: Pólka 137, nr 140. 

7 K o  n o p  c z yń s k i, Dzieje ... , s. 208-209.
s Opis uroczystości związanych z ich powitaniem we Wrocławiu daje K. Ma

t w i j o  w s k i, Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wrocławiu, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 39-40. Por. też W. Dl u g o  b o r  s k i, 
J. G i e r  o w s k i, K. Ma 1 e c z y ń  s k i, Dzieje Wrocławia do roku 1807, Warsza

wa 1959, s. 487. O szczególnie gościnnym podejmowaniu Marii Józefy we Wrocła
wiu zadecydował nie tyle fakt, że była ona córką cesarza Józefa I, ile to, że
w traktacie z 25 VIII 1733 r. Fryderyk August II uznał wydaną w 1713 r. przez
Karola VI sankcję pragmatyczną i zrzekł się tym samym jakichkolwiek pretensji
do schedy po Habsburgach. O powitaniu elektor.owej w Legnicy i Brzegu por.
Schlesische Chronica, welche ich George Gottfriedt von Kottulinssky undt Friede

berg Anno 1734 biss 1735, damahls in Milnsterberg wonhafft, aus unterschieden

Bilchern herausgezogen undt zum Zeitvertreib von mir nachgeschrieben worden,

AP W.roclaw, Rep. 135 E 28, s. 439-442.

I 

( 
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_pocztowych, które w każdej chwili były do dyspozycji 'tych podróżnych. 
Przyjmowano ich też gościnnie w Urzędzie Zwierzchnim. Tak było np. 
w wypadku sekretarza konfederacji Ponińskiego, burgrabiego krakow
skiego Jana Frezera 9 lub następcy Loewenwolda w Rzeczypospolitej 
hr. Kayserlinga 10. Troskliwą opieką otaczano żołnierzy saskich, rannych 
i chorych, zapewniając im pomoc lekarską i leki. Taki punkt sanitarny 
znajdował się m. in. w Byczynie. W obawie jednak przed przyniesieniem 
przez żołnierzy saskich zarazy na Śląsk izolowano ich od miejscowej lud
ności 11. Widocznie władze śląskie dobrze spełniły swój obowiązek w za
kresie opieki nad żołnierzami saskimi, skoro August III poczuł się do 
obowiązku wysłania specjalnego pisma z podziękowaniami do przewod
niczącego Urzędu Zwierzchniego Hansa Antoniego Schaffgotscha 12. 

Nad sprawną realizacją interesów saskich na Śląsku czuwał przeby
wający stale we Wrocławiu rezydent dworu drezdeńskiego hr. Walter. 
Odpowiednie instrukcje przysyłał też do Urzędu Zwierzchniego Wilczek 
oraz poseł austriacki w Dreźnie hr. Wratislaw. W razie potrzeby inter
weniował kanclerz czeski hr. Kolowrath lub minister hr. Kinsky, a na
wet sam cesarz Karo� VI. 

W obawie przed przenikaniem zwolenników Leszczyńskiego, zwanych 
na tym terenie „stanisławistami" (Stanislaisten), do prowincji śląskiej na 
prośbę zauszników saskich w Rzeczypospolitej, szczególnie biskupa Lip
skiego, najpierw Wilczek 1a i Kinsky 14, a następnie cesarz nakazał Schaff-

9 Wratislaw do Schaffgotscha, Drezno 28 IX 1734, AP Wrocław, ASch., ZC, 
Pólka 153, nr 377; Schaffgotsch do Wratislawa, Wrocław 1 IX 1734, tamże; Ko
lowrath do Schaffgotscha, Wiedeń 11 i 15 IX 1734, tamże, Pólka 137, nr 138; 
Schaffgotsch do Kolowratha, Cieplice 18 i 28 IX 1734, tamże; Wratislaw do 
Schaffgotscha, Drezno 25 IX 1734, tamże, Pólka 153, nr 377; Schaffgotsch do Wra
tislawa, Cieplice 3 X 1734, tamże. Bliższe dane o Frezerze podaje W. K o n o p
e z y ń s k i, Frezer Jan, PSB, t. VII, s. 136. 

10 Wratislaw do Schaffgotscha, Drezno 27 X 1734 (dwa listy), AP Wrocław, 
Pólka 153, nr 377; Schaffgotsch do Wratislawa, Wrocław 6 XI 1734, tamże. 

11 Urząd Zwierzchni do urzędów starościńskich w Opolu, Bytomiu, Brzegu, 
W.rocławiu, Legnicy, Jaworze oraz do wrocławskiej rady miejskiej, Wrocław 18 III 
1734, tamże, Pólka 145, nr 253; tenże do urzędów stai'Ościńskich w Opolu i Brzegu, 
Wrocław 19 III 1734, tamże; kopia listu Henryka Brilhla do Waltera z 16 III 173·1, 
tamże, Pólka 137, nr 140. 

12 August III do Schaffgotscha, Drezno 29 VI 1734, tamże, Pólka 145, nr 253; 
Schaffgotsch do Augusta III, Wrocław 4 VII 1734, tamże. 

13 Wilczek do Schaffgotscha, Kraków 24 II 1734, tamże, Pólka 137, nr 140. 
W liście tym czytamy m. in.: ,,Wie: dann ohne das die ):liesigen Senatores und be
sonders der Bischoff von Cracau an mich gebracht, dass filhrohin keinem Pohlen 
in denen Kays. Erblandern Aufnahme und Schutz verstattet werden mochte, 
ausser denenjenigen, so von mir mit einem Pass versehen, die iibrigen aber zu 
arretiren verlanget, als selbste von dorten aus lauter Ubels in Pohlen anspinnen". 

14 Kinsky do Schaffgotscha, Wiedeń 20 II 1734, tamże. 
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gotschowi sporządzić spis wszystkich przebywających na Śląsku „stani
sławistów" i Francuzów, zebrać dane o miejscu ich pobytu, urządzanych 
zebraniach (conventicula), prowadzonej korespondencji itp., a następnie 
usunąć icłi ze Śląska. Wolno tutaj było przebywać tylko tym obywate
lom Rzeczypospolitej,_ którzy otrzymali odpowiednie zaświadczenia pisem
ne od Wilczka i Wratislawa is. W związku z powyższymi zarządzeniami 
Urząd Zwierzchni 22 II i 4 III 1734 r. nakazał podległym sobie władzom 
administracyjnym i samorządowym, urzędom starościńskim i kolegiom 
sejmikowym, a te jeszcze niższym, głównie z�ierzchnościom gruntowym 
i radom miejskim, nadesłanie spisów osób podejrzanych o sprzyjanie 
�eszczyńskiemu, zwłaszcza pochodzących z Rze�zypospolitej, oraz Fran
cuzów 10. Obsadził także wojskiem wszystkie, nawet najmniejsze przejścia 
na granicy z Rzecząpospolitą 11. 

N a mocy powyższych rozporządzeń usunięto ze Śląska Annę Wielo
polską, z domu Lubomirską, wdowę po Franciszku Wielopolskim, woje
wodzie krakowskim i staroście generalnym krakowskim 1s, która w oma
wianych latach szukała schronienia w Bielsku, gdzie gościny udzielił jej 
tamtejszy pan, hr. Henryk Solms 19. Identyczny los spotkał przebywają
cą w Trzebnicy w gościnie u tamtejszych mniszek teściową marszałka 
sejmu elekcyjnego z 1733 r., podkomorzego poznańskiego Franciszka Ra
dzewskiego, Annę Czarnkowską 20. Natomiast zwolennikom saskim nie 
tylko zezwalano na pobyt na Śląsku, ale robiono wszystko, by jak naj
lepiej ich tutaj urządzić. Tak było w wypadku żony wspomnianego już 
Frezera, która na polecenie Urzędu Zwierzchniego zamieszkała w klasz
torze trzebnickim 21, młodych Lubomirskich, prawdopodobnie synów wo-

15 Karol VI do tegoż, tamże. Por. też przypis 13. 
1G Urząd <starościński w Głogowie dó Urzędu Zwierzchniego, Głogów 4 V 1734, 

tamże, Rep. 24 I 5b. 
17 Schaffgotsch do Kinskiego, Wrocław 4 III 1734, tamże, ASch., ze, Półka 137, 

n'l' 140; Urząd Zwierzchni do -urzędu starościńskiego w Głogowie, Wrocław 22 II 
1734, tamże. 

1s N i e  s i e c  ki, Herbarz, t. X, s. 301.
19 Schaffgotsch do Kinskiego, Wrocław 1 i 8 III 1734, AP Wrocław, ASch., ze,

Półka 137, nr 140; Solms do Schaffgotscha, Bielsko 6 III 1734, tamże. Powodem 
wygnania Wielopolskiej było prowadzenie przez nią w Bielsku ożywionej agitacji 
.za Leszczyńskim. Por. Wilczek do Schaffgotscha, Kraków 22 II 1734, tamże. 

20 Z domu Grzymultowska, por. K. Pi w ar s k i, Czarnkowski Władysław,

h. Nałęcz, PSB, t. IV, s. 225. O ożenku Radzewskiego -z Czarnkowską por. N i e
sie c k i, Herbarz, t. VIII, s. 30. O pobycie w Trzebnicy i rozkazie jej usunięcia
stamtąd por. Schaffgotsch do Kinskiego, Wrocław 23 II oraz 4 i 12 III 1734, AP
Wrocław, ASch., ze, Pólka 137, nr 140; tenże do Wilezka, Wrocław 12 III 1734,
tamże; tenże do przeoryszy trzebnickiej Zofii, WTocław 4 III 1734, tamże.

21 Wilczek do Schaffgotscha, Kraków ,24 II 1734, AP Wrocław, ASch., ze,

Pólka 137, nr 140; Schaffgotsch do Kinskiego, Wrocław 4 III 1734, tamże. 
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jewody krakowskiego Teodora Lubomirskiego, którzy zatrzymali się 
w Opawie 22, Antoniego i Stanisław.a Lubomirskich, synów Józefa, woje
wody czernihowskiego, którzy w 1735 r. rozpoczęli naukę w legnickiej 
Akademii Rycerskiej 2s, młodych Szoldrskich, synów Ludwika, wojewody 
inowrocławskiego i starosty generalnego wielkopolskiego, którzy wraz ze 
służbą mieszkali przez pewien czas w Świebodzinie 24, czy wreszcie kilku
nastu rodzin szlacheckich z Wieluńskiego, m. in. podstolego wieluńskiego 
Kreńskiego, Władysława Kronkowskiego, Bonawentury Kupniewskiego, 
Jakuba Chrzanowskiego, Węgierskiej i Zofii Stoińskiej przebywających 
czasowo w Sycowie 2s. 

Urząd Zwierzchni, naciskany nierzadko za pośrednictwem Wratislawa 
lub Wilczka przez dwory drezdeński i wiedeński, reagował natychmiast, 
gdy w pobliżu granic śląskich pojawiały się oddziały zwolenników Lesz
czyńskiego lub gdy - co więcej - przekraczały one ówczesną granicę 
państwową. Prawdziwą panikę we Wrocławiu wywołała np. w lutym 
1734 r. wiadomość, że niedaleko Olesna zaczaiło się około 1000 jazdy pol
skiej, by - według zeznań pojmanych jeńców i dezerterów - schwycić 
wracającą z uroczystości koronacyjnych w Krakowie królową Marię J ó
zefę. Jazda ta wycofała się dopiero wtedy, gdy jej dowódcy dowiedzieli 
się, że królowa eskortowana przez silne oddziały wojsk rosyjskich i au
striackich znalazła się daleko w głębi Śląska 2s. Poważne zaniepokojenie 
władz wywołało pojawienie się w pobliżu granicy śląsko-wielkopolskiej 
poważniejszych sil Leszczyńskiego (30 chorągwi, około 3000 ludzi) 27 przy 
jednoczesnej niemal koncentracji „stanislawistów" nad granicą z Malo-

22 Schaffgotsch do Kinskiego, Wrocław 8 III 1734, tamże; Copie d'une lettre 

de Mr. le Prince Lubomirski sans date et sans signature, tamże. 
23 Schaffgotsch do Kolowratha, Wrocław 11 VII 1735, tamże, Pólka 137, nr 138. 

W powyższym liście nie podano imion obu książąt, stwierdzając tylko, że właśnie 

w tym okresie przybyli na naukę do Legnicy. Skądinąd natomiast wiemy, że 

w tym roku naukę w Akademii Rycerskiej •rozpoczęli właśnie Antoni i Stanisław 
Lubomirscy, bo Stanisław i Józef Lubomirscy, dwaj 'inni bracia z tego potężnego 
rodu, studiowali w Legnicy już od 1734 r. Por. J. M i  n k i  e w  i c z, Polacy w le

gnickiej Akademii Rycerskiej w latach 1708-1811 (Szkice Legnickie, t. IV, 1967, 

s. 127).
24 Burrrustrz i rada m'iejska w Swiebodzinie do urzędu starościńskiego w Gło

gowie, Swiebodzin 21 VI 1734, AP Wrocław, Rep. 24 I 5b. O Szoldrskich por. N ie
s i  e c k  i, Herbarz, t. VIII, s. 626. 

2s Kpt. Herlenwal do Hasslingena, Syców 8 III 1734, AP Wrocław, ASch., ze, 
Pólka 137, nr 140. 

26 Extract eines von Herm Obrist Wachtmeister Baron de Bechinie erlassenen

Schreibens, Bytom 28 II 1734, tamże. 
27 Urząd starościński w Głogowie do barona Fernemont, Głogów 4 III 1734, . 

tamże, Rep. 24 I 5b; Fernemont do urzędu starościńskiego w Głogowie, 7 III 1734, 
tamże. 
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polską (luty-marzec 1734 r.) 2s. Wzmocniono wówczas natychmiast gar
nizony w Woźnikach, Olesnie i Sycowie. Najwięcej strachu najadły się
władze śląskie na przełomie 1734 i 1735 r., gdy po zawiązaniu 5 XI 1734 r. 
konfederacji generalnej w Dzikowie wierne Leszczyńskiemu wojska skon
centrowały się w pobliżu Kargowej, nad samą granicą ze Śląskiem, i gdy 
na początku 1735 r. Leszczyński wydał im rozkaz uderzenia przez Śląsk 
na Saksonię. Wprawdzie do realizacji tego rozkazu nie doszło 29, ale wła
dze śląskie musiały poczynić odpowiednie przygotowania na wypadek 
ataku „stanislawistów". Dostało sfę wówczas zdrowo Schaffgotschowi za 
to, że nie zapobiegł przemarszowi przez Śląsk stronników Leszczyńskiego, 
z Małopolski do Wielkopolski 30. 

Na polecenie dworu wiedeńskiego wprowadzono kontrolę korespon
dencji przebywających na śląsku cudzoziemców oraz wszelkich listów 
przechodzących przez prowincję śląską, jeśli tylko zachodziło podejrzenie, 
że zawiera ona wiadomości o knowaniach wrogów ceśarza. Zarządzenie 
to było też ściśle przestrzegane. We Wroclawiu przechwycono już 
w pierwszych dniach po śmierci Augusta Mocnego pakiet od prymasa 
Potockiego adresowany do jakiegoś kupca paryskiego zawierający ważne 
wiadomości i decyzje polityczne. Został on przesłany do Wiednia, gdzie 
z jego zawartością zapoznał się cesarz, a następnie dostarczony do Wro
cławia z zaleceniem skierowania. go do adresata 31• Władze śląskie z naj
wyższą podejrzliwością patrzyły na utrzymywanie korespondencji przez 
Slązaków ze zwolennikami Leszczyńskiego w Rzeczypospolitej. Schaff
gotsch zapytywał np. Kinskiego, jak ma się ustosunkować do faktu, że 
wrocławska urszulanka, matka Otylia, córka zmarłego już generała cesar
skiego i komendanta twierdzy głogowskiej Kniego, prowadzi ożywioną 
wymianę listów z żoną wspomnianego wyżej Franciszka Radzewskiego. 
Podejrzewa bowiem jakieś knowania, ponieważ w klasztorze urszulanek 
znajduje się sporo polskich profesorów, a wśród nich kilku zwolenników 

2a Dufort do Schaffgotscha, Tarnowskie Góry 24 III 1734, tamże, ASch., ze, 
Pólka 137, nr 140; kopia listu Wilczka do poczmistrza w Tarnowskich Górach, 
Ujazd 22 III 1734, tamże; Schaffgotsch do Kinskiego, Wrocław 25 III 1734, tamże� 
tenże do Duforta, Wrocław 25 III 1734, tamże. 

29 S. T r  u c h  i m, Konfederacja dzikowska, Poznań 1921, s. 101. 
30 Wratislaw do Schaffgotscha, Warszawa 15 XII 1734 i 28 I 1735, AP Wrocław, 

ASch., ze, Pólka 153, nr 377; Schaffgotsch do Wratislawa, Wrocław 8 II 1735, 
tamże; Kolowrath do Schaffgotscha, Wiedeń 18 i 29 XII 1734, tamże, Pólka 137, 
nr 138; Schaffgotsch do Kolowratha, Wrocław 20 i 23 XII 1734 oraz 3 i 1735,

.. 

tamże. 
31 Kinsky do Schaffgotscha, Wiedeń 25 II 1733, tamże, Pólka 137, nr 140; 

Schaffgotsch do Kinskiego, Wrocław 2 III 1734, tamże; Kahle do głównego zarząd

cy poczty we Wrocławiu Hermanna Crusiusa, Warszawa '14 Il 1733, tamże. 
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Leszczyńskiego 32. Niestety, nie wiemy, jaką decyzję w tej sprawie podjął 
Kinsky. Podobnie podejrzliwie odnoszono się do korespondencji opata 
karmelitów wschowskich Adama Opalińskiego i jego braci, zapewne Sta
nisława i Wojciecha Leona. Starosta głogowski polecil nawet poczmistrzo
wi w Nowym Miasteczku kontrolować jego listy, ale do początków maja 
1734 r. nie otrzymał od tego poczmistrza żadnej wiadomości 33. 

W świetle powyższych rozważań zdaje się nie ulegać najmniejszej wąt
pliwości, że zgodnie z instrukcjami płynącymi z Wiednia naczelne, a za 
nimi i lokalne władze odnosiły się nieprzyjaźnie do ruchu narodowego 
szlachty polskiej w latach 1733-1735 i do· jej elekta - Leszczyńskiego. 
Nasuwa się jednak pytanie, czy społeczeństwo śląskie podzielało stanowi
sko swojej administracji? Trudno jest dać na nie jednoznaczną odpowiedź. 
Wiadomo, że w owych czasach nie było jeszcze powszechnej opinii pu
blicznej. Ograniczała się ona właściwie do kręgów arystokracji i szlachty 
lub co najwyżej patrycjatu i inteligencji miejskiej. Chłopa czy zwykłego 
,,łyczka" nikt o zdanie nie pytał i nikt się jego zdaniem nie interesował, 
chyba że próbował dochodzić swoich praw na forum sądowym lub z bronią 
w ręku. Malo kto też zapisywał to, co lud myśli, o czym mówi, czym się 
interesuje. Dlatego moje rozważania ograniczę do ukazania stosunku wyż
szych i średnich warstw społeczeństwa śląskiego do wojny o sukcesję 
polską. 

Na wstępie warto podkreślić, że duży wpływ na poglądy tych grup 
.społeczeństwa miała polityka tak władz centralnych, wiedeńskich, jak 
i lokalnych, śląskich. Władze te starały się wyrobić w społeczeństwie prze
konanie, że prowadzona przez nie wobec Rzeczypospolitej polityka jest 
słuszna 1 sprawiedliwa oraz że służy interesom monarchii, a więc i jego 
własnym. W tym kierunku działał także propagandowy aparat państwowy. 
'Temu celowi służyć miały np. uroczystości urządzane na cześć członków' 
saskiej i polskiej rodziny panującej. Taki kierunek oddziaływania obrała 
też prasa śląska reprezentowana przez wychodzący wówczas we Wrocła
wiu „Schlesischer Nouvellen-Courier". Gazeta ta w licznych doniesieniach 
napływających z różnych zakątków Rzeczypospolitej, głównie z Warsza
wy, Gdańska, Krakowa, Lwowa i Poznania, oraz z różnych stolic i miast 
europejskich informowała dokładnie, nieraz wręcz drobiazgowo, czytelni
ków śląskich o wydarzeniach polskich. Uwzględniała w nich nie tylko to, 
co się działo w stolicy, w Warszawie, ale i na prowincji. Pisała wiele 
o przebiegu i wynikach sejmików partykularnych i generalnych, o wyda
rzeniach na dworach magńackich. Zamieszczała również tłumaczenia waż-

32 Schaffgotsch do Kinskiego, Wrocław 14 XII 1734, tamże. 

33 Urząd starościński w Głogowie do Urzędu Zwierzchniego, Głogów 4 V 1734, 

tamże, Rep. 24 I 5b. 
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niejszych dokumentów politycznych, korespondencji między stronami i ma-
nifestów do narodu 34• Starała się przy tym za�hować pewien obiektywizm,
szczególnie w początkowych relacjach po śmierci Augusta Mocnego. 
W miarę jednak jak wydarzenia w Rzeczypospolitej przybierały niepożą
dany dla dworu wiedeńskiego obrót, a zwłaszcza gdy w ślad za Rosją 
Austria opowiedziała się zdecydowanie przeciwko kandydaturze Leszczyń
skiego i poparła elektora saskiego, doniesienia jej stawały się coraz bar
dziej stronnicze, zniekształcające obraz tego, co się w Rzeczypospolitej 
działo. Stronniczość ta wyrażała się przede wszystkim w dawaniu szlachcie 
„dobrych rad" w zakresie ustroju politycznego Rzeczypospolitej, jeśli jego 
zmiany były korzystne dla domu wettyńskiego, w uzasadnianiu celowości 
i słuszności obcej interwencji w wewnętrzne sprawy polskie, w wyolbrzy
mianiu rozbicia społeczeństwa i wpływów saskich w Polsce. 

Prześledźmy krótko dla przykładu doniesienia „Schlesischer Nouvel
len-Couriera" na tematy polskie z 1733 r. W początkach kwietnia donosił 
on czytelnikom śląskim, że „Polacy są gotowi oddać życie i mienie w obro
nie wolnej elekcji. Wykorzystują więc wszelkie możliwości, by nie do
puścić, aby korona stała się dziedziczna lub żeby za życia króla wybierano 
jego następcę". Stanowisko szlachty uważał on - zresztą całkowicie słusz
nie - za niewłaściwe i niebezpieczne dla państwa ze względu na niebez
pieczeństwa, jakie niesie za sobą każde interregnum, zwłaszcza gdy trwa 
zbyt długo. Nie dodaje jednak przy tym, że wprowadzenie dziedziczności 
tronu właśnie w tym momencie oznaczałoby automatycznie jego objęcie 
przez znienawidzonego przez znakomitą większość szlachty przedstawiciela 
dynastii wettyńskiej. Następnie gazeta snuje rozważania, czy wobec za
chowania w Rzeczypospolitej wolnej elekcji byłby dla niej lepszy król 
Piast czy cudzoziemiec, i opowiada się jednoznacznie za cudzoziemcem, 
nie licząc się wcale z tym, że wśród szlachty polskiej powszechne niemal 
było wówczas wołanie o króla Piasta 35. Gdy prymasowi udało się w okre
sie sejmików przedkonwokacyjnych pozyskać dla idei króla Piasta więk
szość byłych stronników Sasa, gdy niewiele już brakowało do osiągnięcia 
jedności narodu szlacheckiego, nasza gazeta akcentowała nie co innego, 
jak właśnie brak tej jedności, narastające jego rozbicie 36. Następnie po
informowała dość obszernie swoich czytelników o przebiegu sejmu kon
wokacyjnego (27 kwietnia-23 maja) i podjętych na nim uchwałach, akcen
tując szczególnie te, które mówiły o wykluczeniu od elekcji cudzoziemców. 
Wspomniała też o złożeniu uroczystej przysięgi przez sejmujące stany, że 

34 G l om b i o w s ki, op. cit., s. 128. 
3s „Schlesischer Nouvellen-Courier", nr 58, 9 �V 1733. 

36 „Denen letztern Warschauer Briefen zu folge, wird die Unein'igkeit unter 
denen Polnischen Reichs-Standen von Tage zu Tage grosser". Tamże, nr 62, 16 IV 

1733. 
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oddadzą swe głosy na Piasta 37. Jednakże nie omieszkała zaraz dodać, że 
Rosja nie zgodzi się na kandydaturę Lesz.czyńskiego i że jej stanowisko 
podziela Austria. W tym duchu mieli pracować posłowie tych państw, 
Loewenwold i Wilczek as. Ze źle maskowaną radością donosiła wreszcie 
czytelnikom, że ponad 3000 szlachty z woj�wodą podlaskim Sapiehą ag na 
czele nie czuje się związane przysięgą złożoną na sejmie konwokacyjnym 
i że w Rzeczypospolitej istnieją obawy przed krwawą "Yojną, które nasili
ły się po wkroczeniu wojsk rosyjskich na Litwę i ich marszu w kierunku 
Warszawy. Te panikarskie nastroje - zresztą prawdziwe 40 - sprawiły, 
że „wielu ludzi ucieka z dobytkiem do Prus" 41. 

Odtąd w gazecie wrocławskiej pojawiła się rosnąca z tygodnia na ty
dzień, zwłaszcza od chwili rozpoczęcia się zjazdu elekcyjnego (23 sierpnia), 
lawina doniesień o przechodzeniu różnych magnatów na stronę Sasa, 
o burzliwym wzroście liczby jego zwolenników wśród szlachty aż do
bzdurnego stwierdzenia, że „niewiarygodnie duża liczba szlachty polskiej
oraz pospolitego ludu sprzeciwia się zdecydowanie wyniesieniu na opróż
niony tron Stanisława" 42• Skąd wydawcy i redaktorzy gazety znali tak
dobrze nastroje „pospolitego ludu", pozostanie tajemnicą dla dzisiejszego
jej czytelnika. Pomnażając ciągle liczbę zwolenników Sasa i zmniejszając
do minimum ilość stronników Leszczyńskiego, gazeta zaskoczyła zapewne
czytelników wiadomością, że na początku elekcji większość szlachty
oświadczyła się za Stanisławem. Starała się ich jednak uspokoić stwier
dzeniem, że gdy magnaci z obozu saskiego, zwłaszcza Lipski, zaczęli uka
zywać szlachcie niebezpieczeństwa związane z jego wyborem, wobec
nieprzejednanego stanowiska Rosji „stronnictwo Leszczyńskiego w więk
szości rozleciało się" 43

• Dalej podała informacje o opuszczeniu przez wielu
znakomitych magnatów pola elekcyjnego i udaniu się za Wisłę, na Pragę,
nie tłumacząc, po co t� zrobili, skoro stronnictwo Leszczyńskiego rzekomo
rozpadło się 44

• 

37 Tamże, nr 100, 22 VI 1733. 
3s Tamże, nr 62, 16 IV, nr 82, 21 VI i nr 127, 10 VIII 1733. 

39 Tamże, nr 134, 20 VIII 1733. O stanowisku zajmowanym przez Sapiehę na 

konwokacji por. S c h m i  t t, op. cii., s. 25. 

40 Por. F e 1 d m a n, op. cit., s. 149". 

41 „Schlesischer Nouvellen-Courier", nr 134, 20 VIII 1733.

42 „Es ist nicht nur eine sichere Wahrheit, dass eine gantz unglaubliche Menge 

des Polnischen Adels wie nicht weniger des gemeinen Volcks sich numehro der Er

hebung des Stanislai auf den erledigten Thron ausserst widersetzet, sondern man 

wił auch vor gantz gewiss wissen, dass sich die Litthauische Magnaten bereits 

offentlich vor den Churfiirsten von Sachsen erklaret haben". Tamże, nr 140, 

31 VIII 1733. 

43 „Man hat sichere Nachricht, dass der grosste Theil des Palatinats von Ma

zovien sich offentlich vor den Chur-Fiirsten erklaret ... " Tamże, nr 142, 3 IX 1733. 

44 Tamże, nr 150, 17 IX 1733. 
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Wprowadzenie przez „Schlesischer Nouvellen-Courier" w błąd czytel
ników polegało nie tylko na wyolbrzymianiu i liczby, i znaczenia kreatur 
�askich wśród magnaterii oraz szlachty, ale i na sugerowaniu, że na polu 
,elekcyjnym stronnicy Stanisława nieuczciwymi środkami lub siłą starają 
się przeforsować jego kandydaturę, czemu m. in. miało służyć narzucenie 
Radzewskiego, znanego z prostanisławowskich sympatii, jako marszałka 
sejmu elekcyjnego 45. By dopełnić miary chaosu i rozbicia panującego na 
polu elekcyjnym, gazeta podała do wiadomości, że obok Leszczyńskiego 
jeszcze 10 innych Piastów spośród magnaterii zgłosiło swoje kandydatury 
do tronu 46. Była to oczywiście bzdura, choć wiadomo, że co najmniej tylu 
magnatów chętnie by się widziało na tronie polskim, ale żaden oficjalnie 
nie zgłosił swojej kandydatury 47. 

Można sobie wyobrazić zaskoczenie czytelników, gdy przeczytali w oma
wianej gazecie wiadomość z 12 września, że na polu elekcyjnym „było 
kilku kontradycentów, ale znakomita większość krzyczała zgodnie: Vivat 
Król Stanisław Leszczyński" 48. By jednak osłabić wrażenie wywołane tym 
doniesieniem, posypały się od razu informacje o powszechnym wśród 
szlachty niezadowoleniu z „tej pełnej tumultu elekcji", o masowym na
pływie niezadowolonych na Pragę, o rzekomym proteście złożonym przez 
partię litewską przeciwko wyborowi Leszczyńskiego 49, o znoszeniu się 
stronników Sasa z obcymi mocarstwami i posłem saskim so. Podkreślano, 
że „po ogłoszeniu Stanisława Leszczyńskiego królem polskim nikt nie 
wie, czyim jest on przyjacielem, a czyim wrogiem" 51, że równe co on 
prawo do tronu polskiego ma elektor saski, gdyż jako syn króla polskiego 
jest także Piastem 52. Z nutką tryumfu poinformowano następnie czytel
ników o opuszczeniu przez świeżo obranego króla Warszawy i udaniu się 
do Gdańska, a w końcu i o tym, że 8 października wrocławianie otrzymali 

45 Tamże, nr 140, 31 VIII 1733. 
46 

,, ••• ausser dem aber sollen 10 eingebohrne Polnische Magnaten sich auf den 
Wahltag vor Cron-Candidaten anzugeben gesonnen seyn, und ieder unter der Hand 
sich eine starcke Faction zu machen suchen, welche grosse Anzahl derer Cron
-Competenten, ohnfehlbar •sehr viel Unordnung und blutige Zwistigkeiten verur
.sachen dlirffte". Tamże, nr 142, 3 IX 1733. 

47 Por. As k e n a z y, op. cit., s. 132. 

48 „Schlesischer Nouvellen-Courier", nr 150, 17 IX 1733. Według As k e n  a

z e  g o, op. cit., s. 132-133, na Polu elekcyjnym nie paell ani jeden głos protestu. 
49 „Mit denen nach Prag gefllichteten Herrschafften haben sich noch viele 

andere conjungiret, so dass detselben Parthey ziemlich starek ist, und derer 
Parthey wider diese tumultuarische Wahl zusehens immer mehr werden". ,,Schle
sischer Nouvellen-Courie1·", nr 150, 17 IX 1733. Por. też nr 154, 24 IX 1733, i nr 162, 

g X 1733. 
so Tamże, nr 158, 1 X 1733.

51 Tamże, nr 152, 21 IX 1733. 

52 Tamże, nr· 154, 24 IX 1733. 
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od przejeżdżającego kuriera pruskiego „szczęśliwą wiadomość, w jaki spo
sób znane stronnictwo skonfederowanych Polaków i Litwinów piątego tego 
miesiąca o godzinie czwartej po południu, kiedy armia rosyjska wycofała 
się już przedtem o 2 mile, aby pokazać, że nie chce swą obecnością sta
wiać wolnym wyborom najmniejszej przeszkody 53, wybrało jednomyślnie 
królem polskim Jego Królewską Wysokość Elektora Saksonii" s4. Dalsze 
doniesienia mówiły o dobrodziejstwach rządów saskich, o panującym 
w stolicy pokoju i porządku, o rozkwicie w niej handlu, o chęci ukorzenia 
się przed Sasem głowy stronnictwa stanisławowskiego, prymasa Potockie
go. Słowem, według gazety w całym kraju zapanowałby ład, gdyby cała 
szlachta uznała swoim panem Augusta III 55. Winę za toczoną w kraju 
wojnę ponosili więc wyłącznie zwolennicy Leszczyńskiego. 

Powyższa, z natury rzeczy nader skrótowa analiza informacji na tematy 
polskie zawartych w „Schlesischer Nouvellen-Courier" pozwala stwierdzić

r 

że ta gazeta wrocławska przekazywała swoim czytelnikom wypaczony r 

a nierzadko wręcz fałszywy obraz sytuacji i wydarzeń w Rzeczypospolitej 
w 1733 r. Było to działanie świadome i konsekwentne. Chodziło o wyro
bienie w czytelnikach przekonania, że dwór wiedeńskt prowadzi na terenie· 
Rzeczypospolitej słuszną politykę, popierając kandydaturę Wettyna na tron 
polski, ponieważ opowiadała się za nim znaczna i najzdrowsza politycznie 
część społeczeństwa szlacheckiego. Natomiast Leszczyński miał być tylko
pionkiem narzuconym szlachcie przez tradycyjnego wroga Habsburgów-, 

Francję, i przekupionych przez nią magnatów. Analiza zawartości następ
nych roczników gazety wrocławskiej w pełni potwierdza tę opinię 56. 

Temu urabianiu śląskiej opinii publicznej w duchu nieprzyjaznym dla 
ruchu narodowego szlachty polskiej w latach 11733-1735 strona P9lska 
ani nie mogla, ani nie próbowała energiczniej przeciwdziałać. Wprawdzie· 
dzikowianie w swoich manifestach odwoływali się do pomocy „sławnych 
narodów węgierskiego, czeskiego i śląskiego", ale za słowami nie poszły 
czyny i oficjalnie nikt nie próbował skłonić ieh do udzielenia tej pomo
cy s1. Zresztą w tym okresie jakiekolwiek próby skłonienia Slązaków do
wystąpienia przeciwko cesarzowi z góry były skazane na niepowodzenie_ 
Można natomiast było spróbować pozyskać dla wspomnianego wyżej ruchu. 
ich sympatie, ale nie ·było komu tym się zająć. 

53 Jest to twierdzenie zupełnie kłamliwe, ponieważ obecność wojsk rosyjskich. 
w pobliżu pola elekcyjnego miała istotny wpływ na to, że zgromadzeni pod Gro
chowem „malkontenci" wybrali jednomyślnie Sasa. Por. S c h m itt, op. cit., s. 49_ 

54 Cytuję za G l,o m bi ow skim, op. cit., s. 128-129.
55 „Schlesischer Nouvellen-Courier", nr 176, 22 X, nr 186, 19 XI i nr 208, 31 XII 

1733 r. 
5G G ł o m b i o w s ki, op. cit., s. 129. 
s1 Historia Sląska ... , s. 460. 
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Nie należy się więc dziwić, że z wielu względów sympatie wyższych. 
i średnich warstw społeczeństwa śląskiego były po stronie elektora saskie
go. Niemiecka lub całkowicie zniemczona arystokracja śląska zawdzięczała 
swoją pozycję społeczną i majątkową. Habsburgom. Robiła zatem to, co na
kazał cesarz, czuła też i myślała tak, jak on sobie życzył. Poza tym bliższy 
jej był Wettyn jako elektor Rzeszy, Niemiec niż narodowy król Leszczyń
ski. Za przykład mogą tutaj służyć Wilczek i Schaffgotsch. Wilczek, które
go rodzina tylko dzięki Habsburgom dorobiła się znacznego majątku 
i weszła w skład arystokracji śląskiej, w dobie przedostatniego bezkróle
wia realizował z całą konsekwencją politykę cesarską w Rzeczypospolitej. 
Wyboru Leszczyńskiego nie nazywał on inaczej jak „pseudoelekcją" 58• 

Schaffgotsch, który dzięki cesarzowi objął wbrew prawu krajowemu naj
wyższe stanowisko w prowincji śląskiej 59, w swej bogatej korespondencji 
z lat 1733-1735 nie zdobył się ani razu na najdrobniejsze nawet. słowa 
sympatii dla Leszczyńskiego i jego stronników. Przykład tych dwóch ary
stokratów może być uznany za nietypowy, ponieważ jako wysocy urzędni
cy państwowi byli oni wykonawcami woli cesarskiej i nie wypadało im 
ujawniać ewentualnych sympatii dla wrogów domu habsburskiego. Nie 
widać jednak żadnych przejawów życzliwości, a przynajmniej zrozumie
nia narodowych aspiracji szlachty polskiej, i u innych, nie zajmujących 
tak eksponowanych stanowisk przedstawicieli arystokracji śląskiej. 

Szczególnie obrzydliwie znalazł się hr. Jerzy Gotfryd Kottuliński, który 
w pisanej właśnie w latach 1734-1735 Kronice Sląska przekazał potom
ności zupełnie fałszywy obraz wydarzeń na polu elekcyjnym na Woli oraz 
pod Grochowem, stwierdzając, że elekcja Leszczyńskiego odbyła się nie
zgodnie z prawem i dlatego zaprotestowali przeciwko niej przeciwnicy 
stronnictwa stanisławowskiego, natomiast w czasie wyboru Sasa nie po
pełniono żadnych uchybień wobec prawa, wszystko odbyło się z pełnym 
jego poszanowaniem i jednomyślnie, a wolność składania głosów była tak 
dalece respektowana, że wojska rosyjskie ustąpiły 2 mile od pola elekcyj
nego, by nikt ich nie posądzał o jej pogwałcenie so. Bezprawność elekcji 

sa Wilczek do Schaffgotscha, Kraków 24 II 1734, AP Wrocław, ASch., ZC, Pól
ka 137, nr 140. 

są Historia Sląska ... , s. 465.

60 „Es ist zwar der Stanislaus als er sich Tages vorhero incognito aus Franck
reich eingefunden, am 12. Sept. 1733. Jahres, von s�iner Parthey; zum Konig von 
Pohlen erwehlet und ausgeruffen worden, weil es aber dabey gar nicht Gesetz
und Regelmassig zugegangen, sondern man die Polnische Freyheit in Ansehung 
des Y.otirensrecht mit Ftissen getreten hat, so haben diejenigen, welche der Sta
nislauischen Parthey entgegen, nicht nur gleich wieder die geschehene gewaltsame 
und unrechtmassige Wahl feyerlichst protestiret, sondern sind auch am 5. Octer 
bris zu einer Neuen Wahl geschritten, da dann Ihro Hoheit der Konigliche Printz 
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Leszczyńskiego zdaniem naszego kronikarza polegała na tym, że po klęsce 
_połtawskiej i restauracji Augusta Mocnego Rzeczpospolita raz na zawsze 
odsądziła Stanisława od tronu i że 12 IX 1733 r. na polu elekcyjnym nie 
dopuszczono w ogóle do głosu oponentów, gdy tymczasem 5 października 
przy pełnej swobodzie wotowania nikt nie protestował przeciwko wyboro
wi elektora saskiego. Kottuliński solidaryzuje się też całkowicie z polityką 
cesarza wobec Rzeczypospolitej. Z wielkim uznaniem odnosi się do stano
wiska swego władcy wyrażonego w pisemnej polemice z prymasem Potoc
kim, choć ujawnił się w niej cały cynizm Karola VI w sprawach polskich. 
Gdy mianowicie prymas odrzucając zarzuty, iż podczas elekcji Leszczyń
skiego dopuszczono się jaskrawego pogwałcenia praw, stwierdzał, że Rzecz
pospolita jest władna zmienić każdą ustawę, a poza tym nikt z obcych nie 
ma prawa mieszać się do wyboru króla, cesarz miał cynicznie oświ�dczyć, 
że w pełni podziela zdanie interrexa, gdy chodzi o wszelkie prawa polskie, 
z wyjątkiem tych, w których utrzymaniu i przestrzeganiu on osobiście jest 
zainteresowany. Dlatego nie uznaje elekcji Leszczyńskiego i uważa go za 
buntownika 61. 

Można by przypuszczać, że Solms udzielając w Bielsku schronienia 
stronniczce Leszczyńskiego Wielopolskiej robił to z sympatii i uznania dla 
tego króla. Jeśli nawet 'przypuszczenie to jest słuszne, choć poza faktem 
przyjęcia Wielopolskiej nic na to nie wskazuje, to arystokrata ten nie po
pisał się potem silą charakteru. Gdy bowiem Urząd Zwierzchni zażądał

wydalenia Wielopolskiej i udzielił mu nagany za jej przyjęcie w dobrach 
bielskich, nie tylko zastosował się do tego polecenia, ale przy okazji za
denuncjował k�pców morawskich, którzy w Bielsku sprzedawali broń 
stronnikom króla Stanisława. Chciał się widocznie w ten sposób oczyścić 
z zarzutu sprzyjania wrogom cesarza 02• 

Jeśli wśród znanych nam bliżej arystokratów śląskich trudno jest do
szukać się jakiegoś sympatyka Leszczyńskiego, nie mówiąc już o związa
nym z nim ruchu narodowym, to nieco inaczej przedstawia się sprawa, 
gdy chodzi o szlachtę. Za zdeklarowanego „stanisławistę" należy na pewno 
uznać szlachcica Lesswitza, właściciela wsi Czernina Górna w pow. górec-

von Pohlen und Litthauen, auch Churflirst zu Sachsen, Fridericus Augustus, ein
hellig zum Konig von Pohlen und Gross Hertzog Litthauen, erwehlet, a,uch darauf 
das Te Deum Laudamus ungestimmet, und die Stlistlicken abgefeuert worden. Die 
Russische Armee hat sich, wiihrender Wahl, zwey Meylen vom Wahl-Platz ent
fernet, damit es nicht scheinen mochte, als wann sie die Freyheit derer Stlimmen 
zu hindern suchten". Schlesische Chronica ... , AP Wrocław, Rep. 135 E 28, s. 430-
431. 

61 Tamże, s. 431-433. 
62 Solms do Schaffgotscha, Bielsko 6 III 1734, tamże, ASch., ze, Pólka 137,

nr 140. Według relacji Wilczka usunięcia Wielopolskiej domagali się przede wszyst
kim rosyjscy oficerowie. Por. przypis 58. 
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kim. W dobie przedostatniego bezkrólewia nie tylko udzielał on w swoim 
majątku schronienia i gościny znanym ze swej gorliwości i wierności dla 
króla Stanisława mieszczanom leszczyńskim oraz okolicznej szlachcie, ale 
jeszcze od czasów wielkiej wojny północnej przechowywał u siebie przy
wiezione z Leszna rękopisy, meble i inne rzeczy stanowiące własność 
króla-wygnańca 63. Niemało sympatyków Leszczyńskiego było zapewne 
w pow. sycowskim, skoro obok nielicznych raczej stronników Sasa prze
bywało tam z rodzinami wiele szlachty wieluńskiej, znanej ze swego od
dania dla narodowego króla. Co najważniejsze - nikt z miejscowych, na
wet spośród władz powiatowych, nie doniósł o tym do Urzędu Zwierzch
niego we Wrocławiu, na co z goryczą skarżył się młody oficer cesarski 
do swego zwierzchnika 64. Dalsze badania pozwolą zapewne ujawnić jesz
cze niejedno ńazwisko szlachcica śląskiego „stanisławisty". 

Przejdźmy z kolei do mieszczaństwa. Wśród inteligencji miejskiej nie 
spotykamy się z wyrazami wyraźnej sympatii dla Leszczyńskiego i naro
dowego ruchu szlachty polskiej doby przedostatniego bezkrólewia. Opo
·wiadała się ona raczej za kandydatem Niemcem. Świadczy o tym obrzy
dliwy - zdaniem K. Głombiowskiego - panegiryk napisany przez Chry
stiana Gottlieba Ludwiga na cześć elektora saskiego z okazji jego podróży
do Polski na uroczystości koronacyjne, w którym czytamy: ,,Lilie bladły
z zawiści na widok dzielnego bohatera śpieszącego do uszczęśliwionego
jego wyborem królestwa" 65• Znamy natomiast sporo przykładów współ
pracy kupców i rzemieślników śląskich ze stronnikami Leszczyńskiego.
Śląsk był dla tych ostatnich w duźym stopniu punktem zaopatrzenia
w broń i oporządzenia dla koni. Wiemy już, że do Bielska przyjeżdżali
kupcy aż z Moraw i sprzedawali tam broń „stanisławistom". Nie jest wy
kluczone, a raczej jest wysoce prawdopodobne, że współpracowali oni
z miejscowymi handlarzami 66. W Sycowie prawie wszyscy rzemieślnicy
odpowiednich branż kuli broń i wyrabiali siodła, uzdy itp. na potrzeby
partyzantów Stanisława. Dostawami dla „stanislawistów" zajmowali się
także kupcy i rzemieślnicy wrocławscy 67

• Jeśli niektórzy kupcy i rzemieśl-

Ga Jan Józef Nosky do urzędu starościńskiego w Głogowie, praes. 9 III 1734, 
,tamże, Rep. 24 I 5b. 

64 Kpt. Herlenwal do Hasslingena, Syców 8 III 1734, tamże, ASch., ze, Pólka 
137, nr 140. 

65 G ł o m b  i o,w ski, op. cit., s. 129. 
66 Solms do Schaffgotscha, Bielsko 6 III 1734, nie pisał o tym, ale trudno przy

puszczać, by uprawianie tego handlu było możliwe bez współdziałania z miejsco
wymi kupcami lub w ogóle mieszkańcami miasteczka. 

67 Kpt. Herlenwal do Hasslingena, Syców 8 III 1734, AP Wrocław, ASch., ze, 

Półka 13_7, nr 140; Wratislaw do Schaffgotscha, Warszawa 15 XII 1734 i 15 I 1735, 

tamże, Półka 153, nr 377. 

7 - Sobótka 2/72 
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nicy śląscy mimo surowe i wielokrotnie powtarzane zakazy władz decy
dowali się pracować dla oddziałów stanisławowskich, to musieli to robić 
nie tylko z uwagi na związane z tym procederem zyski. 

Nie brakowało też mieszczan, których wprost posądzano o sympatie 
dla Leszczyńskiego. ·Należał do nich m. in. bogaty kupiec z Zielonej Góry 
Jan Chrystian Scholtz, utrzymujący ożywione stosunki handlowe z Gdań
skiem i prowadzący z tamtejszymi kupcami korespondencję o charakterze 
politycznym ss. W Głogowie za zdeklarowanego „stanisławistę" uchodził 
w oczach władz rymarz Machuy, w którego domu zatrzymywał się często 
szlachcic wielkopolski Tworczański i urządzał tam „conventicula" z bliżej 
nie określonymi stronnikami Leszczyńskiego z Wielkopolski 69. O sympatie 
dla Leszczyńskiego podejrzewano mieszczanina z Polkowic Gottfryda 
Lamprechta 10. Również w Świebodzinie nie znani nam z nazwiska miesz
czanie przyjmowali w swoich domach „stanisławistów" i pozwalali im 
w nich urządzać potajemne zebrania 11. 

,,Stanisławiści" znajdowali się także w murach klasztorów śląskich. 
Było ich zapewne niemało u wrocławskich urszulanek, skoro tym, co się 

I 

tam dzieje, musiały się zainteresować władze 12. Nie jest również wyklu-
czone, że i ówczesną przeoryszę z Trzebnicy można zaliczyć do ich grona. 
Mimo wyraźnego nakazu Urzędu Zwierzchniego nie usunęła ona Czarn
kowskiej z podległego jej klasztoru tak długo, aż ta sama zdecydowała się 
powrócić do Rzeczypospolitej. Oczywiście mogła się ona przy tym kiero
wać tylko zasadami religii chrześcijańskiej, a nie pobudkami politycznymi. 
Nie można jednak wykluczyć a priori, że i te ostatnie nie odgrywały pew
nej roli 73, 

Wypada się zgodzić z K. Głombiowskim, ,,że w dziedzinie realnej walki 
'politycznej w Polsce, w której Leszczyński odgrywał niemałą rolę, zainte
resowanie i opinia społeczeństwa śląskiego stały raczej po stronie Sasów. 
Tak należałoby przynajmniej sądzić na podstawie przewagi druków czy 

68 Chrystian Józef Breyer do urzędu starościńskiego w Głogowie, Zielona Góra 

6 III 1734, tamże, Rep. 24 I 5b. 
69 Rada miejska w Głogowie do tamtejszego urzędu starościńskiego, praes. 

24 III 1734, tamże. 
70 Burmistrz polkowicki Marcin Józef Scholtz do urzędu starościńskiego 

w Głogowie, Polkowice 15 III 1734, tamże. 
n Rada miejska w Swiebodzinie do tegoż, Swiebodzin 30 III 1734, tamże. 

n Por. przypis 32. 

73 Przeorysza z Trzebnicy Zofia do Schaffgotscha, Trzebnica 10 VII 1734, AP 

Wrocław, ASch., ZC, Pólka 137, nr 140. Za naszą tezą przemawia fakt, że przeory

sza Zofia była Polką, a jej nazwisko rodowe brzmiało: Korycińska. Por. M. W a 1-
t e r, Z dziejów polskości klasztoru cystersek w Trzebnicy w latach 1589-1741 na 

tle stosunków polsko-habsburskich (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskie

go, Seria A, nr 8, Historia I, Wrocław 1957, s. 102). 
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to związanych z osobami obu Augustów, czy też zwróconych przeciw Le:;z
czyńskiemu, ilość bowiem druków związanych z osobą Leszczyńskiego jest 
dużo skromniejsza w księgozbiorach śląskich" 74

• W świetle przytoczonych 
w niniejszym artykule faktów powyższe stwierdzenia można o, tyle uści
ślić, że trudno by było doszukiwać się sympatyków Leszczyńskiego i zwią
zanego z nim ruchu szlacheckiego wśród arystokracji i inteligencji śląskiej 
(mieszczańskiej), znajdowali się oni natomiast wśród szlachty, a szczególnie 
wśród kupców i rzemieślników śląskich oraz w niektórych klasztorach 
śląskich. Zresztą bez tego oparcia w miejscowym społeczeństwie niemoż
liwa byłaby działalność stronników Leszczyńskiego na Śląsku, o którą tak 
duże pretensje do Urzędu Zwierzchniego miał August III 1s.

SOHLESIEN UND DIE ZWEITE ELEKTION STANISŁAW LESZCZY:RSKIS 

Zur Zeit der Sachsenkonige hat sich das Interesse der polnischen Adel- und 
Magnatenkreise fiir die schlesischen Angelegenheiten betrachtlich verringert. Von 
aktiver Politik im Westen �er polnischen Republik war tiberhaupt keine Re<le 
mehr. Nur die Wettiner waren bestrebt, am Wiener Hofe gewisse territoriale Kon
zessionen in Schlesien zu erlangen, urn eine Verbindung Sachsens mit der Re
publik zu erreichen. In Schlesien erfreute skh die polnische Republik auch nicht 
eines so grossen Interesses, wie im XVII. Jh. Lebhaften Widerhall :llanden hier 
hauptsachlich diejenigen Ereignisse, an" denen Osterreich direkt beteiligt war, wie 
z.B. wahrend des Krieges urn die polnische Sukzession. Als 'im Jahre 1733 der
polnische Adel Stanisław Leszczyński auf den polnischen Thron berief, und Russ
land und Osterreich die Elektion August III. :zrustande brachten, war Schlesien
genotigt, den Begebenheiten in der polnischen Republik mehr Beachtung zu
schenken. Uber Schlesien fiihrten die giinstigsten Wege, die Dresden und War
szawa verbanden, hierdurch zogen die sachsischen Truppen, hierdurch reisten
die sachsischen Kuriere und die mit dem Dresdner Hofe befreundeten Diplomaten;
liber Schlesien fiihrte schliesslich die Marschroute. der russischen Hilfstruppen,
welche Osterreich im Krieg gegen Frankreich untersttitzten. Die schlesischen Be
horden mussten diesen Boten, Soldaten usw. Quartiere und Kost versichern, Kran
ke und Verwundete pflegen, Nachztigler und Deserteure festnehmen u.dgl. Ange
sichts der oftmals geplanten Diversionsakte der Anhanger Leszczyńskis gegen
August III. in Sachsen, mussten die schlesischen Behorden auch noch die Grenze
mit Polen sichern. Uber Schlesien reisten die franzosischen Kuriere zu Leszczyński
und zur Konfoderation von Dzików sowie Gesandte von Dzików nach Frankreich.

74 G ł o m  b i  o w s k i, op. cit., s. 131-132. 

75 Na początlru 1734 r. August III skarżył się na dworze wiedeńskim, ,,dass 
sich verschiedene Pohlen von der Stanislaischen PaTthey hin und wieder an de
nen Schlesisohen Grantzen und in Schlesien selbst nicht nur aufhalten und zu 
Verabredung allerhand gefahrlichen Ausschlagen Zusahmenkunffte alda anstellen, 
sondern auch von dorth aus die Correspondenz mit Stanislav und seinen Adhae
renten besorgen". Por. aneks do listu Kinskiego <lo Schaffgotscha z Wie<lnia 20 II 
1734, AP Wrocław, ASch., ZC, Pólka 137, nr 140.
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Leszczyńskis Anhanger versorgten 5ich hier nicht selten mit Waffen und Munition, 

hier fanden sie nicht selten Zuflucht vor den Gewalttaten sa,chsischer und russi
seher Soldaten, aber auch vor den polnischen Anhangern Augusts III.', hier brach

ten sie an sicheren Orten, besonders in Klostern, ihre Familien unter. Im allge
meinen waren die schlesischen Behorden - den aus Wien eintreffenden Instruk
tionen gemass - zu den „Stanislavisten" feindselig einges.tellt, die Bevolkerung 

zeigte ihnen ofters Anteilnahme und manchmal sogar Sympathie fur ihre Sache. 
Es waren aber vereinzelte Falle. 




