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BOGDAN ROK 

WŁADYSŁAW ŁUBIEŃSKI (1703-1767) O SLĄSKU 

Stosunek Rzeczypospolitej szlacheckiej do Śląska został w miarę sze
roko omówiony w polskiej historiografii, zwłaszcza w okresie powojen
nym. Sprawom tym poświęcono wiele prac szcZ€gółowych i syntetyzują
cych 1 oraz stosunkowo dużo miejsca w polskich historiach Śląska 2. Na
wet przy pobieżnym przeglądaniu tej literatury rzuca się od razu w oczy 
fakt, że omawianą problematykę opracowano o wiele gruntowniej dla 
XVII niż dla XVIII w. Na słabe przebadanie materiału źródłowego, zwią-

1 W. Cz ap 1 i ńsk i, Elekcja biskupa wrocl.a.wskiego Karola Ferdynanda Wazy 

w r. 1625 (Roczni k Za kładu Narodowego im. Ossolińskich, t. III, Wrocław 1948); 

te n że, Emigracja polska na Sląsku w latach 1655-1660 (Sobótka, R. X, 1955, nr 4); 
t e n że, Karol Ferdynand Waza (PSB, t. XII); te n i, e, Pol/i/w, wobec poc.zqt1c6w 
wojny trzydziestoletniej 1618-1620. Uwagi i spostrzeżenia (Sobótka, R. XV, 1960, 

nr 4) ; t e n ż e, Sląsk a Polska w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej (So
bótka, R. l'I, 1947); te n że, Szlachta., możnowładztwo i oficjalna polska wobec Sląs
ka pod koniec XVI i w pierwszej polO'U,'lie XVII w. (Sz kice z dziejów Sląska pod 
red. E. Ma leczyńskiej, Warszawa 1953); te n że, Wl.a.dyslaw IV wobec wojny trzy
dziestoletniej (1637-1645), Kra ków 1937; te n że, Ziemie zachodnie w polityce Rze
cżvpospolitej szlacheckiej (1572-1764) (Kwart. Hist. 1961, z. 1); W. Dz i ę g i e  1, 
Utrata księstwa opolskiego i raciborskiego przez Ludwikę Marię w r. 1666, Kraków 
1936; J. L e s  z c zy ń  s ki, Nieudana próba odzyskania księstwa opolsko-raciborskiego 
przez Habsburgów w 1652 r. (Sobótka, R. XX, 1965, nr 1); te n że, Rządy Bethlen 
Gabora na Górnym Sląsku (1620-1624) (Sobótka, R. XIV, 1959, nr 3); te n że, Wla
dysl.a.w IV a Sląsk w latach 1644-1648, Wrocław ·1969; A. S ze 1 ą go wsk i, Sląsk 
a Polska wobec powstania czeskiego, Lwów 1904; L. W i n o w sk i, Stosunki między 
biskupem wrocławskim a metrapolią gnieźnieńską w lata.eh 1740-48 (Przeglą d Za
chodni, XI, nr 3/4); J. W o j  ta 1, Glosy opinii szlacheckiej o Sląsku 1572-1648 

(Sobótka, R. VIII, 1953). 

2 K. Pi w a rs k i, Historia Sląska w zarysie, Katowice 1947; Historia Sląska, 
t. I do ro ku 1763 pod red. K. Maleczyńskiego, cz. III od końca XVI w. do r. 1763,

Wrocław-Warszawa-Kra ków 1964; K .  Pop i ole k, Historia Sląska od pradziejów

do 1945 roku, Katowice 1972.
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zanego zwłaszcza ze sprawą polskiej opinii szlacheckiej wobec Śląska 
w czasach saskich, zwrócił uwagę W. Czapliński a. Dotychczas odkryto je
dynie kilka faktów świadczących o zainteresowaniu się tymi sprawami. 
W początkach XVIII w. o prawach Rzeczypospolitej do tej dzielnicy pisał 
w swoich pamiętnikach średniozamożny szlachcic woj. krakowskiego 
K. Dobiński. W 1745 r. anonimowy autor traktatu politycznego zamieścił
znamienny zwrot „Śląsko nasze". Na sejmie w 1758 r. poseł kijowski
Wyszowski wymienił Śląsk wśród ziem oderwanych niegdyś od Polski 4.

W pracy tej pragnę więc zająć si'ę nie zauważoną dotąd relacją geo
graficzno-historyczną napisaną przez prymasa Władysława Łubieńskiego, 
w której jest również mowa o Śląsku. Zasługuje ona na uwagę z tego 
przede. wszystkim względu, że tak niewiele przecież statystów polskich 
czasów saskich pisało o tej starej prowincji polskiej. Współczesna histo
riografia nie dostrzegła również artykułów o Śląsku w znanych kalenda
rzach XVIII-wiecznych Stanisława Duńczewskiego. Zwrócenie uwagi na 
te relacje przyczyni się do szerszego udokumentowania tezy W. Czapli'ń
skiego, że „wśród szero1kich kół szlacheckich mimo całkowitego upadku 
rozumu politycznego, panującej ciemnoty żyło jednak nadal [w czasach 
saskich - B.R.] przekonanie, że Śląsk to ziemia polska" s. 

Dotychczasowa literatura historyczna pomijała w zasadzie postać Wła
dysława Łubieńskiego s, a jego dzieło Świat we wszystkich swoich częś
ciach... nie docz.ekalo się gruntowni'ejszego opracowania 1. Władysław 
Aleksander Łubieński (1703-1767) wywodził się ze średniej szlachty 
wielkopolskiej. Ksitakil się w kolegi'u.m jezuickim w Kaliszu, a następ
nie rozpoczął naukę w seminarium duchownym w Łowiczu. Po studiach 
teologii i prawa kanoni'cznego w KTakowie wyjechał celem dalszego 
kształcenia się do Rzymu. W 1725 r. odbył długą podróż po Europie. 
Zwiedził Włochy, Niemcy, Francję, Holandię i Belgię. Jak pisał jego 
biograf „wszędzie dokładnie ... [badał] oprócz miejscowości', zwyczaje, for
mę rządu, dzieje i ... [notowalł:] sobie pilnie poczynione spostrzeżenia" s. 

3 C z a p 1 i ń s k i, Ziemie zachodnie ... , s. 21.

4 Tamże, s .  24. 
s T amże. 
6 Na jobszerniejszą biografię utrzymaną w sty lu panegiryku dal J. Ko ryt

ko wski, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi i metropolici polscy, t. V, Poz na ń 
1892, s. 1-70; S. As k en azy, Dwa stulecia, t. n, Warszawa l!HO, s. 54-123.

7 K i l ka wz mianek o treści zna jduje s ię w ar tykule S. Lipko, Podręczniki 
geografii u., szkołach polskich XVIII w. (Rozpr awy z dziejów ośw iaty, t. IX, 1966, 
s. 1-31); B. O 1 szew i cz, Polskość Śląska w świetle dawnych źr6det geograficz
nych, krajoznawczych i kartograficznych (Oblicze Ziem Odzyskanych. Do l ny Sląs k ,
t. II, D zieje. Kultura, W rocław-Warszawa 1948 , s. 331-366), w artykule tym nie
ma wzm ianki o dz iele Lu'bi.eńsk iego.

8 K o r y t ko w s k i, op. cit., s. 4. 



Władysław Lubieński o Śląsku 57 

Po powrocie do kraju dzięki szerokiemu wykształceniu i dużej elokwen
cji udało mu się dostać na dwór prymasa Teodora Potockiego. U boku 
największego dostojnika duchownego Rzeczypoopolitej bardzo szybko 
otrzymał srereg godności kościelnych. Został m. in. kanonikiem gnieź
nieńskim, a potem krakowskim. 

W 1733 r. Łubieński wyłączył się poniekąd z uczestnictwa, w kapi'tu
lach i wziął w dzierżawę klucz folwarków w ziemi wieluńskiej. Tu w ci
szy wiejskiej rozpoczął pracę nad uporządkowaniem notatek poczynio
nych w podróży po Europie. Na podstawie własnych obserwacji oraz 
znanych mu dziel geogralficzno-historycznych opracował obszerny foliał 
pt. Swiat we wszystkich swoich częściach ... Dzieło to wydal w drukarni 
jezuitów we Wrocławiu w 1740 r. 9 Stanowi ono kompendium wiedzy 
�eograficzno-historycznej o ówczesnym świecie. Cechuje je daleko posu
nięta zwięzłość, autor chciał przecież opwiedzieć o całym świecie. 
W związku z tym starał się ukazać czytelnikowi jak najwięcej faktów, 
informacji i problemów, rezygnując z przedstawiania własnych sądów. 

Od 1740 r. Łubieński powrócił do czynnego udziału w życiu publicz
nym. W tym roku był obecny na sejmie. Wygłosił tu nawet kazanie 
przed rozpoczęciem obrad. Wtedy też zwrócił na niego uwagę król i mia
nował go sekretarzem wielkim koronnym. W 1741 r. Lubieński udał się 
na dwór królewski do Drezna i złożył w darze Augustowi III swoje wiel
kie dzieło ze specjalną dedykacją i portret€m króla. Od tego momentu 
aż do 1757 r. przebywał zazwyczaj u boku władcy. Brał czynny udział 
w życiu politycznym kraju, interesował się sytuacją zewnętrzną Rzeczy
pospolitej. Po zabol""ze Sląska przez Prusy ostrzegał Augusta III, że „moc 
i potęga króla pruskiego, zdobyczą Sląska utwierdzona, a na sto mil ta'k 
Polskę, jako i Saksonię opasująca, znak jasny do uwagi podaje" 10.

Służąc wiernie królowi, osiągnął kilka dalszych dostojeństw duchow
nych. W 1742 r. został dziekanem gnieźnieńskim, a w 1748 r. otrzymał 
opactwo paradyzkie. W ZiWiązku z tym, że część posiadłości opactwa znaj
dowało się w Głogowskiem na Śląsku, rząd pruski zażądał od nowego 
opata złożenia przysięgi wierności. Lubieński początkowo opierał się te
mu, ale gdy Prusacy obłożyli dobra paradyzkie sekwestrem, ustąpił 11. 
W 1757 r. wreszcie otrzymał arcybiskupstwo lwotwskie, a tym samym 
upragnioną od dawna sakrę biskupią. W niecałe dwa lata później powo
łano go na arcybiskupstwo gnieźnieńskie. Jako najwyższy duchowny do-

9 W. L u b  i eń ski, Swiat we wszystkich swoich częściach większych i mniej

szych, Wrocław 174-0. 
10 M. S ki b i ń s k i, Europa a Polska w dobie wojny o sukcesję austriacką 

w latach 1740-1745, t. I, Kraków 1913, s. 338; Cz apli ń ski, Ziemie zachodnie ... , 

s. 24.

11 Korytkowski, op, cit., s. 10�11, Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 459.
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stojnik RzecQ:ypospolitej odgrywał dużą rolę w tzw. kamaryli Mni'szcha, 
którą stanowiła grupa kreatur związanych z Augustem III. W okresie 
ostatniego bezkrólewia pozyskany został przez Familię i przyczynił się 
walnie do wyboru Stanisława Poniatowskiego na króla. W okresie rządów 
nowego władcy nie odegrał większej roli politycznej, umarł bowiem już 
w 1767 r. 

W swym potężnym dziele Łubieński poświęcił nieco miejsca sprawom 
Sląska. Dzieje i geografię prastarej ziemi piastowskiej omówił w części 
poświęconej krajom niemieckim. Autor podkreślił tu jednak silnie daw
ną przynależność państwową tej dzielnicy do Pols;ki i przytoczył wiele 
faktów historycznych świadczących o jej polskości. Łubieński uważał 
więc Sląsk za „księstwo równo z Polską ufundowane i za.wsze przez 300 

lat z nią złączone" 12. Mówiąc o granicach Rzeczypospolitej wyraźnie 
podkreślał, że „na zachód miała [Polska] granice swoje aż pod Królestwo 
Czeskie, bo cały Sląsk należał i wraz z Polską zmocnione były granice 
jego z Czechami" 13

. W innym zaś miejscu pisał jeszcze dobitniej, że 
„cały Sląsk do Polski należał, jako prowincja jednego narodu własna 
i niezawojowana" 14. 

Dostojnik kapituły gnieźnieńskiej zainteresował się także sprawą die
cezji wrocławskiej. W kilku miejscach swojego dzieła wyraźnie stwier
dził, że „biskup sufragan wrocławski na Sląsku" był podległy archidiecezji 
gnieźnieńskiej 10

• W tabeli obejmującej nazwy biskupstw niemieckich na 
końcu umieszczona jest wprawdzie nazwa biskupstwa wrocławskiego, ale 
autor skrzętnie dopisał, że biskupstwo to „należy do Prowincji Wielko
polskiej". Natomiast krótka informacja historyczna dotycząca hierarchii 
duchownej na Sląsku została zamieszczona już przy opisie biskupstw pol
skich 16• Mówiąc o początkach biskupstwa wrocławskiego, Łubieński 
stwierdza błędnie za Długoszem, że było ono fundowane „wraz z metro
polią gnieźnieńską od Mieczysława roku 966" 11. Niezgodne z prawdą 
jest także twierdzenie, że „biskupi wrocławscy mieli: pierwsze miejsce 
w senacie polskim po biskupach krakowskich, ale jak !księstwo śląskie od
stry<:hnęło się od Polski, tak biskupi przestali być senatorami polskimi?' 1s. 

12 W. Ł u b i  e ń  s k i, op. cit., s. 275.
1s Tamże, s. _ 376. 
14 Tamże. 
1s Tamże, s. 280, 343 oraz 348. 
t& W i n o w s k i, op. cit., o stanowisku Łubieńskiego nie wspomina. Jeśli chodzi 

o XVIII w. Winowski zna tylko dwa fakty mówiące o przynależności biskupstwa
wrocławskiego do metropalii gnieźnieńskiej. Z polskiej strony były to listy pry
masa K. Szembeka z lat 1744-1745.

17 W. Ł u b  i e  ń s k i, op. cit., s. 348; Por. Cz a p  1 iń ski, Śląsk a Pol.ska ... ,
s. 171.

1s W. Ł u b i e ń s k i, op. cit., s. 348.



Władysław Lubie ński o Sląsku 59 

W okresie przynależności Sląska do państwa polskiego nie znano insty
tucji senatu. 

Historię ·polityczną prowincji śląskiej autor omówił dopiero od czasów 
Bolesława Krzywoustego. Szukając polskości wokół Wrocławia, informu
je o miasteczku Psie Pole, gdzie rycerstwo tego wład�y odniosło świetne 
zwycięstwo nad wojskami cesarskimi 19. Pisze dalej, że po śmierci Bole
sława Śląsk przypadł jego najstarszemu synowi Władysławowi, zarazem 
princepsowi, który usunięty został z przydzielonych mu ziem przez bra
ci 20. Po śmierci Władysława Wygnańca dzielnica śląska przypadła jego 
synom 21. Autor stwierdził, że „w tym zaś podziale sprzysięgli się [syno
wie Władysława - B.R.] Stanom Rzeczypospolitej Polskiej, jako zawsze 
mieli być wierni i polskim monarchom, i asystować radom i wojną Rze
czypospolitej, z obligacją niealienowania żadnego kawałka ziemi od kra
jów jej podległych i być zawsze książętami polskimi" 22. Łubieński prze
niósł więc w czasy średniowiecza taką instytucję prawną Rzeczypospolitej 
szlacheckiej, jak sejm. Rzeczywiście synów Wygnańca podporządkowano 
władzy zwierzchniej princepsa 2s. 

Dalej Łubieński pisze, że książęta śląscy przez długi czas zachowywali 
jedność z" Macierzą. Świadczy o tym według niego udział przedstawicieli 
tej dzielnicy w zjeździe w Łęczycy w 1180 r. 24, nazwanym zresztą przez 
Łubieńskiego sejmem, następnie w 1222 r. w wyprawie Leszka Białego 
i Konrada Mazowieckiego przeciw Prusom 2s oraz w 1227 r. w zjeździe 
w Gąsawie 26, a także fakt, że książę wrocławski Henryk Brodaty został 
opiekunem Bolesława „Pudyka" (Wstydliwego) 21. Łubieński nie wspom
niał o zdobyciu ziemi krakowskiej przez Henryka Brodatego 28, choć i to 
było wyrazem ciążenia Śląska do Macierzy i wychodzących z tej dzielni
cy dążeń do zjednoczenia państwa polskiego. Przejawem wierności ksią
żąt śląskich wobec ojczyzny był wreszcie udział Henryka Pobożnego 

19 Tamże, s. 277. 
20 Tamże, s. 275; por. Historia.· Sląska, t. I, do roku 1763 pod red. K. Male

czyńskiego, C'Z. 1 do Polowy XIV w., Wrocław 1960, s. 317-318.
21 Historia Polski, opracowanie zbiorowe pod ·red. T. Manteuffla, t. I do roku 

1764, cz. 1 do polowy XlJV w., War szawa 1969, s. 309; Historia Sląska, t. I, cz. 1,

s. 324.
22 W. L ub i e  ń ski, op. cit., s. 275.
23 Historia Polski, t. I, cz. 1, s. 308. 

2, Por. tamże, s. 312.
2s Por. Histioria Sląska, t. I, cz. 1, s. 342. 

25 w. L ub i e  ń s k i, op. cit., s. 275, podał
Sląska, t. I, cz. 1, s. 342.

21 Por. Historia Sląska, t. I, cz. 1, s. 345.
2s Por. tamże, s. 345 i n.

mylnie datę 1226 r. Por. Historia 



60 Bogdan Rok 

w bitwie pod Legnicą przeciw Tatarom, w której to bitwie „miał [on] 
komendę wojska polskiego" 29. 

Jak widzimy, Łubieński, potrafił umiejętnie wydobyć z przeszłości 
Śląska wszystko to, co świadczyło o jego jedności z Macierzą. Nie mógł 
jednak nie wspomnieć i o czynnikach, które stopniowo rozluźniały więzy 
łączące prowincję śląską z pozostałymi ziemiami polskimi. Widział je 
w niesn8:skach wewnętrznych, w tym, że „scysje ... polskich książąt i: śląs
kich pokazały drogę królom czeskim do zdobycia Śląska" 30. Następnie 
Łubieński ukazał proces uzależnienia księstw śląski'ch od władców czes
kich. Pisał o „poddaniu i przyłączeniu się do Królestwa Czeskiego w roku 
1289" księstwa opolskiego. Popełni'! przy tym pomyłkę, bo chodziło tu 
tylko o hołd lenny złożony Wacławowi II w Pradze przez Kazimierza 
bytomskiego, a więc z księstwa bytomski.ego, a nie opolskiego 31. Burzli
wy przebieg wydarzeń na Śląsku w początkach XIV w. autor ujął w spo
sób bardzo lapidarny 32. Wspomniał tu o targach między Henrykiem VI 
wrocławskim a jego braćmi Władysławem brz,eskim i Bolesławem leg
nickim oraz o interwencji Władysława Łokietka w sprawy śląskie. 

Potem nastąpiły tragiczne w skutkach dla Polski lata 1327-1328, 
w których król czeski Jan Luksemburski zhołdował księstwa śląskie. Fakt 
ten Łubieński omówił dokładniej. Książęta śląscy, przy czym wymienił 
jedynie Henryka VI i jego· braci', ,,przyłączyli" swe księstwa „do Korony 
Czeskiej". Tak więc „Sląsk odpadł od Pol�ki i przyłączony został do 
Czeski.ego Królestwa, ale tylko Domowi Luksemburskiemu miał służyć" 33. 

Dla pomniejszenia prawomocności tego akttu Łubieński, jak przystało na 
polskiego szlachcica, nie omieszkał dodać, że stało się to bez „konsensu 
Stanów Rzeczypospoli'tej". Poza tym sugerował czytelnikowi, że Śląsk 
znalazł się w posiadaniu lennym Luksemburgów, a nie państwa czeskie
go. Po wymarciu t.ej dynastii winien więc wrócić do Polski. Stąd też na 
postawione pytanie, czy „sprawiedliwie [są] te donacje i awu·lsje", zręcz
nie odpowiedział, że „sąd przy godnych statystach niech będzie" 34. Łu
bieński podobnie umniejszał prawne znaczenie aktu Kaizimierza Wielkie
go z 1339 r., w którym ten zrzekł się pretensji do księstw śląskich 
zhołdowanych przez Czechy 35, ponieważ został on wystawiony „z nie-

20 W. Lu bi eń s k i, op. cit., s. 275; por. Historia Sląska, t. I, cz. 1, s. 354-355. 
so W. Lub ie ń ski, op. cit., s. 275.

31 Historia Sląska, t. I, cz. 1, s. 534. 

32 W. Lub i eń ski, op. cit., s. 275. Por. Historia Sląska, t. I, cz. 1, s. 535 i n. 

33 W. Lub ie ń ski, op. cit., s. 275. 

34 Tamże. 

35 Historia Sląska, t. I, cz. 1, s. 564-565. 
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wiadomością Rzeczypospolitej" 36, a zatem - jego zdaniem - nie miał 
dostatecznych podstaw praW111.ych. 

Następnie Łubieński skrupulatnie wymienił wszystkie nabytki tery
torialne Polski na Sląsku po fatalnym 1339 r. Wspomniał, że w 1343 r. 
Kazimierz Wielki opanował zbrojnie „jak swoje ziemie" Wschowę i oko
licę 37, że w 1443 r. biskup kra�owski Zbigniew Oleśnicki „kupił i przy
łączył do Polski" księstwo siewierskie, a ostatecznie w 1494 r. Korona 
uzyskała jeszcze' księstwa zatorskie i oświęcimskie 38. Według Łubieńskie
go na uwagę zasługuje też traktat Władysława Jagiełły z Wacławem IV 
z 1395 r. oraz udział książąt śląskich w 1444 r. w walkach z Krzyżakami 
po stronie Polski 39, bo fakty te świadczyły o żywych jeszcze w XV w. 
związkach Sląska z Macierzą. W okresie wojen husyckich, jak pisze dalej 
Łubieński, Zygmunt Luksemburski zwrócił się do Władysława Jagielly 
z propozycją oddania mu ręki wdowy po Wacławie wraz ze Sląskiem 
w zamian za pomoc króla polskiego w tłumieniu ruchu husyckiego 
w c�echach. Oferta ta nie rostala jednak przyjęta 40. 

Nieco dłuższy passus osiemnastowieczny historyk poświęcił sprawie 
powołania przez stany czeskie w 1471 r. na tron czeski Władysława Jagiel
lończyka. Władza jego rnzciągala się również na Sląsk u. Po Smierci Wła
dysława i jego syna Ludwika Sląsk wraz z resztą ich państwa wszedł 
,,w Dom Fer,dynanda I" Habsburga. Po tym wydarzeniu „ucichła preten
sja [Polski do Sląska], a Sląsk przyłączono do czeskiego królestwa" 42. 
Omawiając związki Sląska z Polską w XVI w., Łubieński wspomniał je
dynie „batalią wygraną Jana Zamojskiego w 1588 r. 25 stycznia przeciw 
Maksymilianowi książęciu austriackiemu, którego tam w niewolę wziął" 43. 

W końcu nasz historyk omówił krótko fakty akicentowania przez me
tropolię gnieźmieńską w pierwszej połowie XVII w. swoich zwierzchnich 
praw do diecezji wrocławskiej. Wspomniał więc o synodzie prowincjo
nalnym archidiecezji gnieźnieńskiej w 1621 r., obnadującym w Piotrkowie 
pod przewodnictwem prymasa Wawrzyńca Gembickiego. Wystąpiono na 
nim przeciw nieobecności na zjeździe biskupa wrocławskiego Karola Habs-

36 W. L u bi eń ski, op. cit., s. 276. Por. Cz a p I i ń s k i, Sląsk a Polska ... ,
s. 172.

37 W. Lub ie ń ski, op. cit., s. 276. Por. Historia Sląska, t. I, cz. 1, s. 571.
3B W. Lu bi e ń ski, op. cit., s. 276. 
39 Tamże . Por. Historia Sląska, t. I do· roku 1763, pod red. K .  Maleczyńskiego, 

cz. 2 od polowy XIV do trzeciej ćwierci XVI w., Wro cław-Warszawa-Kraków 
1961, s. 219 i 228; Cz ap 1 iński, Sląsk a Polska ... , s. 172. 

40 W. Lub ie ń ski, op. cit., s. 276. Por. Historia Sląska, t. I, cz. 1, s. 233.
41 W. Lu bi eń ski, op. cit., s. 276. Por. Historia Sląska., t. I, cz. 2, s. 288;

C z ap li ń s ki, Sląsk a P9Zska ... , s. 172. 
42 W. Lub ,ie ń ski, op, cit., s. 276, por. Historia Sląska, t. I, cz. 2, s. 308 i n. 
43 W. Lub i e  ń ski, op. cit., s. 277.
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burga, a nie jak sugerowałby Łubieński już wówc�as Karola Ferdynanda 
Wazy 44• Stwierdzenie synodu piotrkowskiego o przynależności biskupstwa 
wrocławskiego do archidiecezji gnieźnieńskiej potwierdził list kurii rzym
skiej. Podobna sytuacja powtórzyła się na synodzie w 1634 r. I na ten 
synod nie przybył biskup wrocławski, tym razem już Karol Ferdynand 
Waza. Brzedstawil on jednak przyczyny S:"70jej absencji, a synod przyjął 
jego usprawiedliwienie. Przy okazji ponownie podkreślono, że metropolii 
gnieźnieńskiej podlega nie tylko biskup, ale i kapituła wrocławska. Po
twierdził to zres�tą list pap'i.eski odczy'tlany w trakcie obrad 45. 

Artykuły o historii Śląska zamieszczone w dziele W. Lubieńskiego -
poza wspomnianą wyżej sprawą akcentowania przynależności biskupstwa 
wrocławskiego do metropolii gnieżnieńskiej - nie są oryginalną pracą 
kanonika krakowskiego. Osiemnastowieczny historyk oparł się bowiem 
na broszurze swego krewnego Stanisława Łubieńskiego, biskupa płockiego 
z XVII w. 46 Trzeba dodać, że wybór tej książki do poznania spraw ślą
skich był bardzo szczęśliwy. Biskup płocki omówił bowiem niezmiernie 
wnikliwie wiele spraw związanych z przedstawionymi tu problemami, 
zwłaszcza związki Śląska z Polską. Do faktów historyczny,ch przedstawio
nych przez siedemnastowiecznego historyka niewiele potrafili dodać 
współcześni mediewiści 4'1. Trudno więc dziwić się tworzącemu ogromne 
kompendium autorowi, że oparł się wiernie na rzeczowych informacjach 
swego słynnego antenata. W. LU'bieński potrafH jednak z przydługich wy
wodów biskupa płockiego wybrać sprawy szczególnie ważne i odpowie
dnio je zaakcentować. Dzieło Świat we wszystkich swoich częściach ... 
świadczy, że polemiczne dziełko S. Lubieńskiego przypominające prawa 
Polski do Śląska nie zostało zapomniane przez szlachtę polską w czasach 
marazmu saskiego 48. 

Opis geograficzno-polityczny Śląska zamieszczony w analizowanej 
książce jest natomiast oryginalną pracą W. Lubieńskiego. W przeciwień
stwie do opisu historycznego oparł się on w tej części na własnych no
tatkach poczym.ionych w czasie podróży. P.odobnie jak przy innych kra
jach, tak i przy Śląsku W. Lubieński opisuje najpierw granice i sąsiadów 
Śląska. Stwierdza, że jest to prowincja „państwa austriackiego". Następnie 
zajmuje się podziałem administracyjnym Śląska, dzieląc go „na dwie 
części generalne: Wyższy i Niższy" 49. Na Śląsku Wyższym, czyli Górnym, 

44 Tamże, s. 349; por. W i n o w s k i, op. cit., s. 614. 
46 S. Łubieński, Episcopi PLocensis Opera posthuma ... , Antverpiae 1643, 

s. 159-177; por. Cz ap 1 iński, Sląsk a Polska ... , s. 141-1811.
47 C z ap 1 i ń ski, Sląsk a Polska ... , s. 172.
48 Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 449.

49 W. Lub ie ń ski, op. cit., s. 2'76, por. Historia Sląska, t. I, cz. '3, s. 461. 
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znajdowały się księstwa, których miastami stołecznymi były: Cieszyn 
(,,Teszyn"), Racibórz, Opawa, Opole, Grodków albo Nysa (,,Grodek albo 
Nissa") oraz Brzeg. AutO'l' umieścił w tej części mylnie Świdnicę i Ziębice 
(,,Monsterbeck"). Na Dolnym Śląsku wyróżnił: Wrocław, Głogów, Żagań 
(,,Sagan"), Oleśnicę, Oławę (,,Oławę"), Legnicę, Jawor. (,,Jawer") oraz Kro
sno, które należało od dawna do Brandenburgii so. Poza tym znajdowały 
się tu „baronie", czyli państwa stanowe: Żmigród (,,Trachenberg"), Milicz 
i Syców. Warto podlaeślić, że niemal we wszystkich wypadkach Łubień
ski przytoczył polskie nazwy miejscowe. Natomiast na zar�ieszczonej 
w książce mapie (notabene drukowanej w Niemczech) większość miast 
śląskich oznaczona została nazwami niemieckimi. 

Łubieński zwrócił też uwagę na wiel·kie znaczenie gospodarcze· Śląska 
w państwie Habsburgów: ,,Kraj ma ludny - pisał - grunta uprawne 
żyzne i obfitujące w zboża wszelkie i pastwiska. Ma góry zwane Ryzem
berg, w których się znajdować ma złoto i srebro, ma kuźnice żelazne, mie
dziane, cenowe, huty szklane, lasy zwierzyn pełne, manufaktury wszelkie 
oprócz jedwabiów, jednym słowem kraj najlepszy i najludniejszy w pań
stwach austriackich" 51. Ten rzeczowy opis bogactw śląskich nie wymaga 
chyba komentarza. Świadczy on o bystrym zmyśle obserwacyjnym autora 
i umiejętności zwięzłego i dokładnego przekazywania informacji. Rzeczy
wiście w czasach powstania dzieła Łubieńskiego Śląsk przez swe liczne 
bogactwa naturalne i poważny rozwój gospodarczy stal się szczególnie 
ważnym obszarem w Europie środkowej 52. 

W geogcraficmo-politycznym opisie Śląska znalazła się również laótka 
informacja o ustroju politycznym. Autor wspomniał bowiem o stanach 

śląskich, które „łączą się z książąt śląskich, z oficjalistów w dobrach ce
sarskich i szlachty etc.", a mają prawo uchwalania podatków. I w tym 
wypadku informacje kanonika krakowskiego są ścisłe. 

W swoim opisie laajów niemieckich Łubieński zamieścił kilka uwag 
o niektórych miastach śląskich. Wrocław uważał za miasto „najbogatsze
w Niemczech". Bogactwo to zapewniał mu handel dzięki dogodnemu poło
żeniu nad Odrą, ,,a najwięcej bogaciło się z pogranicznych państw pol
skich" 53

. Powyższa uwaga świadczy dobitnie o wadze, jaką dla Śląska
miały kontakty handlowe z Macierzą 54

. Wnikliwy obserwator osiemna
stowieczny zauważa, że część ludności w mieście wyznawała religię pro
testancką. ,,Zwolennikami Lutra" był cały magistrat miejski i „większa

50 P i w a r s ki, op. cit., s. 140. 
51 W. Lu b i e ń  s k i, op. cit., s. 276. 
s2 Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 480. 
53 W. L u b i e ń s k i, op. cit., s. 276. 
54 Historia Sląska, t. I, cz. 3, s. 269. 
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połowa" kupców. ,,Wiele" ludności Wrocławia pozostawało jednak przy 
starej religii katolickiej, miasto było przecież siedzibą biskupią i posiadało 
wspaniałe, nowo wzniesione kolegium jezuickie z kościołem i akademią. 
Podróżnik pisał o Wrocławiu, że „ulice ma szerokie i proste, pałace i ka
mienice wspaniale" .. 

Oprócz Wrocławia znal Łubieński jeszcze „wiele innych miast". Wy
mienia m. in. Trzebnicę. Miasto to wywodziło swą nazwę od polsko 
brzmiącego „śląskiego terminu: Treba nic". Henryk Brodaty ufundował 
w tym mieście klasztor i gdy zapytał ksieni, czy „kontenta z posagu", 
miała mu właśnie odpowiedzieć powyższymi słowami, od których miasto 
nazwano Trzebnicą. Łubieński wymienił jeszcze fortece śląskie nad Odrą, 
jak Brzeg, Opole oraz Legnicę, a przy Nysie zapisał, że jest to „miasto 
piękne i przyozdobione kolegium jezuickim bardzo wspaniale" 55. Znał 
jeszcze Psie Pole i Byczynę. Pisząc o nich, nie omieszkał wspomnieć 
o tym, co zapewniło im trwale miejsce w historii Polski.

Tak więc i w części polityczno-geograficznej Łubieński starał się wy
dobyć te momenty, które świadczyły o związkach Śląska z Macierzą 
w przeszłości i teraźniejszości. 

Część informacji zawartych w dziele W. Łubieńskiego została wyko

rzystana przez autora kalendarzy S. Duńczewskiego (1701-1767) 56, szlach
cica, który po ukończeniu Akademii Krakowskiej został prof.esorem w Za
mościu. Tu właśnie od 1725 r. aż do swojej śmi,erci wydawał słynne kalen
darze, które obok prognostyków zawierały również artykuły z różnych 
dziedzin wiedzy: historii, geografii, przyrody. Najczęściej stanowiły one 

zwykłą kompilację z różnych popularnych dzieł, często starych, jeszcze 
siedemnastowiecznych. Kalendarze w ogóle, a Duńczewskiego w szcze
gólności cieszyły się jednak wielką poczytnością wśród ówczesnego spo

łeczeństwa. Dla wielu przedstawicieli stanu szlacheckiego stanowiły one 
najważniejszą, a często jedyną lekturę na cały rok, kształtowały umysło

wość i poglądy w wielu dziedzinach wiedzy. 

Sprawom Śląska Duńczewski poświęcił krótkie relacje w dwóch rocz

nikach swego kalendarza. W kalendarzu na 1755 r. zamieścił on artykuł 
O awulsach od Polski dawno należących, a w nim po omówieniu Pomorza 

znalazł się rnzdzial O Sląsku 51
. W roczniku na 1761 r. znajduje się nato

miast „informacja o biskupstwach, które należały do Polski w przeszło-

55 W. Lub ie ń ski, op. cit., s. 277.

56 A. Bi r k en maje r, Duńczewski Stanisław Józef (PSB, t. VI, Warszawa

1946, s. 4-5). 
57 S. Du ń cze wski, Kalendarz polski i ruski... na rok pafiski 1155 ... , Zamość 

(1754), 2°. 
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ści", w tym i o wrocławskim ss. Obie relacje są dosłownym przedrukowa
niem śląskich fragmentów omówionego wyżej dzieła W. Lubieńskiego, 
z wyjątkiem informacji dotyczących poszczególnych miast śląskich. Duń
czewski oddając je do druku, nie dokonał w nich żadnych poprawek. Wie
le danych o Sląsku wydrukowanych przez Lubieńskiego w 1740 r. nie 
było już aktualnych w 1755 czy w 1761 r. W 1740 r. Sląsk zagarnięty zo
stał przez F!ryderyka II i przeszedł pod panowanie pruskie. W wyniku zaś 
trzech kolejnych wojen śląskich dawniej kwitnąca prowincja austriacka 
została bardzo poważnie zniszczona ss. Ostatnia z tych wojen - siedmio
letnia, 1756-1763 - trwała właśnie w czasie oddawania do druku oma
wianych kallendarzy. Bezkrytyczne przepisywani,e przez Duńczewskiego 
księgi Lubieńskiego wynikało z zupełnego braku inwencji twórczej u astro
loga zamojskiego. Był on typowym kompilatorem przypadkowo odkry
t,ych dziel. Opracowując co najmniej trzy różne kalendarze na jeden rok, 
nie miał pewnie też czasu na wnikliwe przygotowanie wszystkich wydań. 
Poza tym Duńczewski nie przejawiał nigdy zainteresowania bieżącymi 
wydarzeniami. Piastując intratne stanowiska w Zamościu, nie zajmował 
się wielką polityką, interesował się raczej historią. Nie uczynił więc nic, 
by przekazać swoim szlacheckim. czytelnikom bieżące wiadomości o Slą
sku. Jest to jeszcze jeden z dowodów na niezwykle obojętny stosune}{ 
ogółu szlachty polskiej, a nawet ówczesnych polityków szlacheckich do 
zagarnięcia Sląska przez Fryderyka II 60. 

Jak się okazuje, szlachta polska poza udziałem w sejmikach trybuna
łach i sejmach oraz organizowaniem zabaw w dworach chętnie czytała 
wszelkiego rodz.aju opisy geograficzno-polityczne. Swiadczą o tym m. in. 

duże nakłady kalendarzy Duńczewskiego. Słowo drukowane cieszyło się 
wówczas ogromnym autorytetem, wpływając poważnie na ksztaitowanie 
się opinii szlacheckiej. Fakt, że Łubieński, a za nim Duńczewski poświęcili 
wiele miejsca sprawom Sląska, jest dla nas niezwykle istotny. Na tej 
podstawie możemy raz jeszcze stwierdzić, że zainteresowanie społeczeń
stwa szlacheckiego, i nie tylko szlacheckiego, ponieważ wśród czytelni
ków kalendarzy nie brakowało również mieszczan, zachodnią prowincją 
dawnej Polski, rzwłaszc� jej historią, było duże nawet w czasach sa
skich. 

Omówiony wyżej opis Sląska ,pióra W. Łubieńskiego jest najszerszą 
znaną dotąd informacją o tej dzielnicy, jaką otrzymał czytelnik polski 

68 S. D u ń cze wski, Kalendarz polski i ruski ... na rok pański 1761..., Zamość 
(1760), 2°. 

59 Historia. Sląska, t. I, cz. 3, s. 504. 
eo C z a p l i ń s k i, Ziemie zachodnie ... , s. 23. 
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w czasach saskich. Jest znamienne, że praca ta napisana w języku polskim 
i zawierająca tak wiele faktów historycznych świadczących o polskości 
Śląska została wydana W€ Wrocławiu. 

WLADYSLAW LUBIEŃSKI (1703-1767) UBER SCHLESIEN 

Władysław Lubieński, Domherr in Kraków und Gniezno, spater Erzbischof von 

Lwów und Gniezno, gab <im Jahre 1740 bei den Jesuiten in Wrocław einen grossen 

Foliant unter dem Titel Swiat we wszystkich swoich częściach ... (Die Welt in allen 
ihren Teilen ... ) heraus. Der Artikel analysiert jene Fragmente des Werkes, die 

Schlesien betreffen. Lubieński sieht diese Region als ein uraltes polnisches Gebiet 

an und ist bestrebt, in dessen Vergangenheit alle Anzeichen des Tendierens zum 

Mutterland hervorzuheben. Ausser diesen historischen Angaben gibt er auch einige 

aktuelle Informationen liber die Geographie und die politische Ordnµng Schlesiens 

vor '1740. Diese Kapitel aus Lubieńsk.is Werk wurden zum zweiten Mal im 18. 

Jahrhundert von Stanisław Duńczewsk.i in dessen bertihmten Kalendern in unver

ianderter Form abgedruckt. Lubieńskis Standpunkt betreffs des polnischen Ursprungs 

Schlesiens war auf diese Weise breiten Kreisen des polnischen Adels zur Zeit der 

sachsischen Herrschaft vermittelt worden. 




