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STANISŁAW SOLICKI 

CHRYSTIA..� HOFMANN VON HOFMANNSWALDAU 

A SPRAWY POLSKIE 

W dziejach europejskiej służby informacyjnej istotną rolę odegrał 
w XVII w. Wrocław. Jego geograficzne usytuowanie pomiędzy Rzeczą
pospolitą a ziemiami Rzeszy oraz polityczne i handlowe znaczenie na 
Śląsku i w całej monarchii habsburskiej uczyniły zeń ważny ośrodek 
wzajemnej wymiany informacji między Europą wschodnią a zachodnią 
i południową. Już w drugiej połowie XVI w. Wrocław zajmował znaczącą 
pozycję jako ośrodek rozpowszechniania wiadomości o Polsce i krajach 
Europy wschodniej. Obok Gdańska stał się głównym dystrybutorem gazet 
pisanych, nadsyłanych z terenu Rzeczypospolitej. Z Gdańska, Torunia, 
Warszawy, Poznania, Krakowa i Lwowa napływały do śląskiej stolicy 
różnorakie wiadomości, by stąd dopiero, często po odpowiednim scaleniu 
i przeredagowaniu, trafić dalej na zachód i południe, przede wszystkim 
do niedalekiej Pragi, która na przełomie XVI i XVII w. stanowiła głów
ny ośrodek produkcji i rozpowszechniania prasy w dziedzicznych posiad
łościach Habsburgów. 

Wybuch i klęska powstania czeskiego zahamowały rozkwit praskiego 
ośrodka informacyjnego. Jego miejsce przejął w latach dwudziestych 
XVII w. ośrodek wrocławski, stając się rychło w Europie środkowej 
głównym centrum przekazu wiadomości na linii Wschód-Zachód. We 
Wrocławiu zbiegały się szlaki handlowe, komunikacyjne i pocztowe, któ
rymi docierały do Niemiec i dalej na zachód wiadomoścl. zarównc z ziem 
Rzeczypospolitej, jak i z krajów nadbałtyckich, czarnomorskich oraz 
z dalekiej Rosji. Wrocław stał się także miastem etapowym dla infor
macja. nadchodzących z południa - z Włoch, Węgier, Austrii, Czech 
i Moraw. Powiązany był licznymi kontaktami z najważniejszymi ośrod
kami informacyjnymi na Zachodzie, stąd też stał się głównym dostarczy
cielem do Rzeczypospolitej wiadomości z tamtej części Europy. 

Rozpowszechnianiem informacji trudnili 8ię we Wrocławiu przede 
wszystkim autorzy gazet pisanych. Sledzili oni regularnie najświeższe 
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doniesienia z różnych stron Europy, spisywali je i dostarczali za opłatą 
swym licznym klientom. Począwszy od lat dwudziestych XVII w., a być 
może nawet wcześniej, pojawiły się we Wrocławiu pierwsze na ziemiach 
polskich cotygodniowe gazety drukowane. Ważnym źródłem ogólnej in
formacji była. szczególnie poczytna na Śląsku literatura polityczna 1. 

Zbieraniem informacji zajmowa_ła się we Wrocławiu również rada 
miejska. Podyktowane to było głównie troską o bezpieczeństwo i interesy 
miasta. Dobra orientacja w _międzynarodowych pociągnięciach politycz
nych i gospodarczych mogła w porę zapobiec lub przynajmniej zmniej
szyć rozmiary grożących miastu niebezpieczeństw. Spośród wrocław
skich rajców wyznaczono więc zaufanego człowieka, którego zadaniem 
było śledzenie i zbieranie wiadomości oraz stałe informowanie rady 
c aktualnym stanie wydarzeń w Europie. W trzeciej ćwierci XVII w. tę 
odpowiedzialną funkcję sprawował jeden z najvvybitniejszych przedsta
wicieli ówczesnej poezji śląskiej, zwany ongi niemieckim Owidiuszem, 
człowiek ogromnej wiedzy - Chrystian Hofmann von Hofmannswaldau. 

Jego dzieciństwo i młodość przypadły na trudne lata wojny trzydzie- , 
stoletniej. Urodził się we Wrocławiu 25 XII 1617 r. Pochodził z rodziny 
niegdyś mieszczańskiej, która dopiero w 1612 r. podniesiona została przez 
cesarza Macieja do dziedzicznego stanu szlacheckiego. Ojciec Chrystiana, 
Johann Hofmann von Hofmannswaldau (1575-1652), był człowiekiem wy
soce wykształconym, piastującym godność radcy cesarskiego. Młody 
Chrystian wychowywał się początkowo w rodzinnym Wrocławiu. W oj
cowskim domu stykał się już od najwcześniejszych lat z ludźmi o roz
ległej wiedzy, wysokimi urzędnikami oraz patrycjuszami miejskimi. 

1 Na temat dziejów i roli wrocławskiego ośrodka przekazu informacji zob.:
Z. ·si m e l: e k, Zapravy o Polsku a vychodni Evrope a uZoha VratisZavi v ćeskem
zpravodajstvi 16.-17. stoZetf. (Slezsky sbornik, LXX, 1972, nr 4, s. 285-297); t e  n że,
Vznik tzv. tureckych novin a novinó.fstvi ve Vratislavi v 17. stoi. (Slovansky pre
hled, 1972, nr 4, s. 293-298); t e  n że, Praiske noviny a zpravodajstvi o vychodni
Evrope v polovici 17. stoleti (tamże, 1973, nr 4, s. 301-311) - por. rec. J. Leszczyń
skiego: Sobótka, XXVIII, 1973, nr 2, s. 279-280 oraz XXIX, 1,974, nr 1, s. 141-1�
o wymienionych wyżej artykułach; H. J e s s e  n, Die Anfiinge des Zeitschriften
wesens in Schlesien (Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu
Breslau, t. XVIII, 1973, s. 33-55); W. K 1 a w i t t e r, Zeitungen und Zeitschriften
Schlesiens von den Anfiingen bis zum Jahre 1870 bezw. bis zur Gegenwart (Darstel
lungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, t. 32, Wrocław f930); t e  n że, Ge
schichte der Zensur in Schlesien, Wrocław 1934; B. S c h i er s e, Das Breslauer
Zeitungswesen vor 174z°, Wrocław 1902; t e  n że, Zum Breslauer Zeitungswesen (Zeit
schrift des Vereins fiir Geschichte Schlesiens, XLIV, 1910, s. 163-169); J. N e  u g e
b a u e r, Vber Breslau's Post- und Botenwesen (Schlesische Provinzialblatter -
Riibezahl, XII, 1873, s. 548-559); E. K u t  s c h e, Postgeschichte von Schlesien bis
zum Jahre 1766, Wrocław 1936; K. G ł o m b i o w s k i, Polska literatura polityczna
na Sląsku od XVI do końca XVIII w., Katowice 1960; Historia Sląska, wyd. PAN,
t. I, cz. 3, Wrocław 1963, s. 596-597.
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Troskliwy ojciec zadbał o to, by jedyny syn otrzymał możliwie staranne 
wykształcenie. Pierwsze nauki Chrystian pobierał we wrocławskim Gim
nazjum Elżbietańskim. Od połowy sierpnia 1636 do końca sierpnia 1637 r. 
przebywał w Gdańsku, gdzie uczęszczał do Gimnazjum Akademickiego, 
studiując tam filozofię i prawo. Na wyższe· studia Hofmann wybrał się 
w 1637 r. aż do dalekich Niderlandów, wówczas przodującego kraju Eu
ropy i liczącego się ośrodka naukowego. Na uniwersytecie w Lejdzie oddał 
się intensywnym studiom prawniczym, filologicznym i historycznym. Jego 
wykładowcami byli tacy sławni uczeni, jak filolog Klaudiusz Salmasius, 
filolog i poeta Daniel Heinsius, poeta Kasper van ·Baerle oraz słynny 
polihistor Gerhard Johann Vossius. Studia Hofmann ukończy) w 1639 r. 
Pod koniec tegoż roku udał się w wielką podróż po krajach Europy. 
Najpierw przez Amsterdam wyruszył do Anglii, stamtąd do Francji. 
Podczas dłuższego pobytu w Paryżu zetknął się z liczną grupą tamtej
szych sław, m. in. ze znanym uczonym i politykiem Fran�ois Augustem 
de Thou. Tam też zastał sławnego prawnika, dyplomatę i filozofa -
Hugona Grotiusa. Po opuszczeniu Francji skierował się do Włoch. Przez 
dłuższy czas przebywał kolejno w Genui, Pizie i Sienie. Odwiedził rów
nież Rzym. 

Wreszcie w 1641 r. przez Florencję, Bolonię, Wenecję i Wiedeń udał 
się Hofmann w drogę powrotną do dawno nie ·widzianego Wrocławia. 
Wrócił pełen wiedzy i doświadczenia. Dzięki studiom w Lejdzie i dwu
letniej podróży po Europie zachodniej i południowej znacznie poszerzył 
swój horyzont intelektualny, opanował języki - francuski, włoski, an
gielski, holenderski i zapewne hiszpański, nabrał ogłady światowca. We 

· Wrocławiu oceniono to należycie. Mimo młodego wieku awansował w hie
rarchii władz miejskich. W 1647 r. wybrany został ławnikiem, a w 10 lat
później zajął już miejsce w radzie miejskiej. Ponadto wielokrotnie
uczestniczył w różnego rodzaju poselstwach, po raz pierwszy w 1653 r.,
kiedy udał się jako poseł na sejm Rzeszy do Regensburga, a następnie
w 1657 r. na dwór wiedeński. Widać dobrze się wówczas sprawił, skoro
jeszcze w tymże samym roku cesarz Leopold I mianował go swym radcą.
Jako poseł wyjeżdżał Hofmann do Wiednia jeszcze dwukrotnie, miano
wicie w latach 1660 i 1669/70. Był czło....yiekiem poważanym i wysoko
cenionym. W rodzinnym mieście znany był jako scholarcha oraz kurator
Biblioteki Elżbietańskiej. Z każdym rokiem rosła też jego sława jako
znanego poety. W 1677 r. miasto Wrocław powierzyło mu wysokie sta
nowisko prezesa rady miejskiej. Piastował je zaledwie przez dwa lata,
zmarł bowiem 18 IV 1679 r. 2 

2 D. K. von L o he n s t  ei n, Lob-Rede bei Hofmannswaldaus Leichenbegiin'g

nisse, Wrocław 1679; Neue Deutsche Biographie, t. IX, Berlin 1972, s. 462-464; 

Allgemeine Deutsche Biographie, t. XII, Leipzig 1880, s. 639-642; Schlesische 
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Długoletnia działalność Chrystiana Hofmanna von Hofmannswaldau 

jako specjalnego informatora wrocławskiej rady znana jest nam dziś 
z jego zachowanych listów adresowanych do Norymbergi. Miasto to od 
dość dawna zajmowało się pośrednictwem w udzielaniu wiadomości o wy
paidkach Vf zachodniej i południowej Europie s. Korzystała z tego po

średnictwa także wrocławska rada, a jej stałym norymberskim informa

torem był tamtejszy patrycjusz Johannes Hieronymus Imhof von Loner

statt (1624-1705), uczony, autor licznych pism o treści politycznej 

i publicystycznej, doskonale zorientowany w polityce europejskiej 4. Swoje 
doniesienia przesyłał do Wrocławia zapewne w postaci gazet pisanych. 

Przekazywał w nich bieżące informacje, głównie z zachodnioeuropej

skiej areny politycznej. W imieniu wrocławskiej rady korespondencję 
z nim prowadził właśnie Chrystian Hofmann von Hofmannswaldau s. 

Listowna znajomość Hofmanna z Imhof em rozpoczęła się mniej więcej 

od połowy 1657 r. o Wskutek stałej, trwającej przez blisko dwa dziesięcio-

Lebensbilder, t. III, Wrocław 1928, s. llS-126; J. Et t 1 i n g e r, Christian Hofman 

von Hofmanswaldau, Halle 1891; R. I b e  1, Hofman von Hofmanswaldau. Studien 

zur Erkenntniss deutscher Barockdichtung (Germanistische Studien, z. 59, Berlin 

1928); H. H e c  k e 1, Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien, t. I, Wro
cław 1929, s. 305-315; A. L u  l> o s, Geschichte der Literatur Schlesiens, t. I, Mun

chen 1960, s. 129-132; M. S z y r o c k  i, Dzieje literatury niemieckiej, t. I, Warsza
wa 1969, s. 155-157. 

3 Por. z. ·si m ec e k, Tygodni/ci pisane w Czechach i Polsce w XVI w. (Zeszyty

Prasoznawcze, II, 1961, nr 4, s. 50). 
4 Allgemeine Deutsche Biographie, t. XIV, Leipzig 1881, s. 42-43.
5 Zdołałem dotrzeć do 106 listów Hofmanna do Imhofa z lat 1659-1677. Z wy

jątkiem jednego, pisanego w języku niemieckim, wszystkie pozostałe pisane są po 

łacinie. Większość listów, bo aż 99, znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu (dalej skrót: BUWr.) w rękopisie sygn.: B 1. Pozostałe przechowywane 

są w: Staatsarchiv Hamburg - Dienstelle Altona (dalej skrót: SA-Hamburg), 

l list, sygn.: Bestand 94, Mappe l; Kestner Museum w Hanowerze (dalej skrć,t: 

KM-Hanower), 1 list, sygn.: 907; Bayerische Staatsbibliothek w Monachium (dalej 

skrót: BSE-Monachium), l list, sygn.: Autogr. (Hofmann v. Hofmannswaldau); 

Germanistisches Museum w Norymberdze (dalej skrót: GM-Norymberga), 3 listy, 

sygn.: Nachlass Johann Hieronymus Imhof, Fasz. 2, 3; Lutherhalle w Wittenberdze 

(dalej skrót: LR-Wittenberga), 1 list, bez sygnatury. W Deutsche Staatsbibliothek 

w Berlinie znajdowało się przed 1945 r. 21 listów Hofmanna do Imhofa z lat 1661-

1677. Niestety, wszystkie one zaginęły podczas działań wojennych. Prawdopodobnie 

zaginął również interesujący nas list z 1666 r., znajdujący się przed drugą wojną 

światową w prywatnym posiadaniu Maxa Pinkusa w Prudniku; por. Codex diplo

maticus Silesiae, t. XXXIII: Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens, 

Kreis Neustadt, Wrocław 1928, s. 101; W. F r  e 1 s, Deutsche Dichterhandschriften 

von 1400 bis 1900, Leipzig 1934, s. 138. 

o Wynika to z jednego z listów Hofmanna, który 1 VII 1667 r. pisze do Imhofa:

,,Jam per decem annos litterarum inter nos commercium est..." (BUWr., rkps B 1, 

list nr 55). 
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lecia wymiany korespondencji jej autorzy stali się przyjaciółmi. Za nad
syłane z Norymbergi wiadomości Hofmann w swych listach serdecznie 
dziękował w imieniu własnym i rady. Każdego roku informował Imhofa 
o wysokości przyznanego mu przez radę honorarium za wiadomości 7• 

Nierzadko też zwierzał się z różnych spraw osobistych. Zasadniczą jednak
treścią listów Hofmanna były zwięzłe doniesienia polityczne, militarne,
dyplomatyczne, gospodarcze, czasem nawet meteorologiczne z Europy
środkowej i wschodniej. Stąd listy te stanowiły przez długi czas swego.
rodzaju źródło informacji dla Niemiec, zwłaszcza o wydarzeniach na Slą
sku i w Rzeczypospolitej oraz o sprawach polsko-tureckich, polsko-mo
skiewskich i innych, źródło tym ciekawsze i cenniejsze, że zawierające 
równocześnie oceny aktualnych wydarzeń. Na tej więc podstawie możemy 
określić ogólne nastawienie Hofmanna do Polaków oraz do sytuacji we
wnętrznej i międzynarodowej Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII w. 
A te właśnie sprawy najbardziej nas tu interesują s. 

Trudno ustalić, od kiedy datują się zainteresowania Chrystiana Hof
manna sprawami polskimi. Z�pewne korzystny wpływ wywarł w tym 
względzie roczny pobyt w Polsce - w Gimnazjum Akademickim w Gdań
sku. Być może Hofmann uczęszczał na lektoraty języka polskiego, które 
w tejże szkole prowadził wówczas Jan Sniatowski-Guliński 9. Jednakże 
polskiego nigdy się nie nauczył 10, choć w późniejszym czasie w pełni 
doceniał potrzebę jego znajomości 11. Na okres gdański przypada pierw-

' 

7 Przez wiele lat suma ta wynosiła 60 florenów reńskich (BUWr.; rkps B 1, 
nr 32, 33, 35, 48, 49, 55, 58, 63, 66, 76; GM-Norymberga, list Hofmanna z 4 VIII 1674 r.y. 
Od 11674 r. podwyższona została do 70 florenów 1(BUWr., rkps B 1, nr 91). 

s Niewiele jest prac ukazujących zainteresowania ludności niemieckiej na 
Sląsku sprawami polskimi. Swego czasu M. Szyrocki i Z. Żygulski dokonali cieka
wego wyboru tekstów z twórczości niemieckich pisarzy śląskich XVII w. Zapre
zentowano teksty, które w ten czy inny sposób dotyczą Polski lub Polaków: 
M. S z y r o c k  i, Z. Zy g u 1 s k i, Silesiaca, Warszawa 1957; zob. też: M. S z y r o c k  i, 
Przełom w literaturze niemieckiej XVII wieku. a Śląsk (Sobótka, XVIII, 1963, s. 124-
140); t e  n ż e, Andrzej Gryphius. W trzechsetną rocznicę śmierci (tamże, XIX, 1964,
s. 379); t e  n ż e, Niemieckie echa twórczości Kochanowskiego, Szymonowica i Mo
d-rzewskiego (tamże, X, 1955, s. 611-645); G ł o m b iow s k i, op. cit.

9 W. P n  i e  w s k i, Język polski w dawnych szkołach gdańskich, Gdańsk 1938, 
s. 105; A. Ro ro b o  w s k i, Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec wieku
XVI - polowa wieku XVIII), Wrocław 1960, s. 62.

10 Stwierdza to Hofmann dość wyrażnie w jednym ze swych listów do Imhofa; 
BUWr., rkps B 1, nr 77. 

11 Gdy w 1666 r. rada miejska rozpoczęła starania w sprawie rozszerzenia za
kresu nauczania języka polskiego we Wrocławiu, Hofmann jako rajca i jedno
cześnie scholarcha wziął czynny udział w tej sprawie. Jak zanotował w swym 
kalendarzu-dzienniku rektor Gimnazjum Elżbietańskiego Eliasz Maior, właśnie 

w domu Hofmanna 9 II 1666 r. zebrali się kierujący szkołami miejskimi. schola

rowie wrocławscy. Na zebraniu rozważano ro. in. sprawę wydania drukiem kate-
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szy pośredni ślad zainteresowań Hofmanna problematyką polską. Właśnie 
tego czasu pochodzi wiersz pt. Die Weichsel-Nympffen an eine konig

liche Braut, napisany na cześć arcyksiężniczki austriackiej Cecylii Re
naty, przybywającej wówczas do Polski w celu poślubienia króla Wła
dysława IV. W pięknym wierszu Hofmann przyrównuje arcyksiężniczkę 
do wiosny, która niebawem rozgrzeje i przywróci do życia zimny kraj 
nad Wisłą 12. 

Jak pamiętamy, w końcu sierpnia 1637 r. Hofmann opuścił Gdańsk. 
Studia w Niderlandach i podróż po Europie zapewne nie sprzyjały 
bliższym zainteresowaniom sprawami odległej Polski. Dopiero powrót na 
ziemię śląską stworzył korzystniejsze ku temu warunki. Wynikało to 
przede wszystkim z faktu, iż Śląsk i Rzeczpospolita połączone były ze 
sobą wieloma różnego rodzaju więzami - narodowościowymi, kultural
nymi, w pewnym stopniu wyznaniowymi, a przede wszystkim ekono
micznymi. Rozwój gospodarczy ziemi śląskiej uwarunkowany był w nie
małym stopniu stanem handlu z Rzecząpospolitą. Śląsk stale potrzebował 
przede wszystkim znacznej ilości surowców, a ponadto różnego rodzaju 
środków spożywczych. Zarówno pierwsze, jak i drugie sprowadzano głów
nie z ziem Rzeczypospolitej, dostarczając w zamian towary przemysło
we. Wymiana ta stanowiła istotne źródło dochodów i zamożności sporej 
liczby miast śląskich. Owej więzi ekonomicznej nie zdołała przerwać ani 

. polityczna przynależność Sląska, ani istniejące bariery celne, ani nawet 
kolejne kampanie przedsiębrane po obu stronach granicy 1s. Zaintereso
wania sprawami polskimi były więc tu zawsze szczególnie żywe. Wy
nikały już nie tylko z samej ciekawości poznania bieżących informacji 
z sąsiedniego kraju, ale ponadto z chęci stałego orientowania się, jak 
aktualne wydarzenia w Rzeczypospolitej mogą rzutować na losy Śląska 
i jego mieszkańców. Z tych też głównie powodów tak wiele miejsca 
i uwagi poświęcił sprawom polskim Chrystian Hofmann. 

Doniesienia z Rzeczypospolitej dostawał głównie drogą pocztową. 
Sam zresztą wspomina o otrzymywaniu w ten właśnie sposób korespon-

chizmu po niemiecku i po polsku oraz polecenia używania go w szkołach wrocław
skich jako swego rodzaju podręcznika (BUWr., rkps R 2365, fol. 22r). Sprawa ta 
nie doszła jednak do skutku, wobec czego rada postanowiła otworzyć we Wro
cławiu polską Szkołę Miejską. Jak pisze dalej E. Maior, 8 IX 1666 r. odbyło się 
W związku z tym\ specjalne zebranie, na którym znów obecny był Hofmann. Oma
wiano m. in. sprawę nauki języka polskiego (tamże, fol. 127v). Nie wiemy, jakie 

podjęto wówczas postanowienia. W każdym razie faktem jest, że od września 
1'666 r. rozpoczęła we Wrocławiu swą działalność polska Szkoła Miejska; Ro m
b o w s ki, op. cit., s. 87-88. 

12 S z y r o c k  i, ż y g u  1 s k i, op. cit., s. 178-181. 
18 M. W o 1 a ń s k i, Związki handlowe Sląska z Rzecząpospolitą w XVII wieku

ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia, Wrocław 1961, s. 293. 
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dencji stamtąd· 14. Niekiedy wiadomości przekazywali mu posłańcy lub 
kupcy 1s. Hofmann nie podaje, kim byli jego polscy informatorzy. Zatem 
prawie nic nie wiemy, kto w Polsce był nadawcą jego listów 16. Wieści 
o wydarzeniach w Rzeczypospolitej nadchodziły także z pogranicza 11.

Zbyt wiele miejsca i czasu zajęłoby szczegółowe omawianie kolejno
wszystkich listów Hofmanna do Imhofa zawierających doniesienia z Pol
ski. Chciałbym więc zająć się nimi bardziej ogólnie, za to ze zwróceniem 
uwagi na te ciekawe momenty, które pozwalają określić stosunek samego 
Hofmanna, wrocławskiej rady oraz mieszkańców Wrocławia, a także całe
go śląska do niektórych spraw polskich. 

Nie znamy, niestety, pierwszych listów Hofmanna adresowanych do 
Imhofa. Prawdopodobi:iie nie zachowały się. Można jednak przypuszczać, 
że i w tej początkowej części korespondencji znajdowało się niemało 
informacji o Polsce. Zapewne dotyczyły one przeważnie przebiegu wojny 
polsko-szwedzkiej. Wskazuje na to pierwszy znany nam list z 30 I 1659 r., 

·. w którym Hofmann donosi przyjacielowi z Norymbergi o odebraniu
Szwedom Torunia oraz o zimowaniu wojsk cesarskich w Polsce 1s.

Prawie wszystkie pozostałe listy zawierające dane o Polsce już z okre
su po pokoju oliwskim. Rzeczpospolita przeżywała wtedy trudne chwile. 
Ledwie zakończono wojnę ze Szwecją, a już dały wyraźniej znać o sobie 
niepokoje wewnętrzne. Konfederacje wojskowe, walki stronnictw i po
stępująca decentralizacja państwa nie wróżyły niczego dobrego. Kraj 
dezorg�nizowała habsbursko-francuska rywalizacja o wpływy. Abdykacja 
Jana Kazimierza, krótkie nieudolne rządy Michała Korybuta Wiśnio-

14 BUWr., rkps B 1, nr 68; GM-Norymberga, list Hofmanna z 4 VIII 1674 r. 
15 BUWr., rkps B 1, UF 41, 77. 
is Nasze wiadomości w tej sprawie są znikome, zwłaszcza w odniesieniu do 

lat 1657-1677. Nieco korzystniej wygląda to w odniesieniu do lat wcześniejszych. 
W byłej wrocławskiej Bibliotece Miejskiej (Stadtbibliothek) znajdował się rkps 
sygn. R 257, zawierający zbiór listów z lat 1638-1670 adresowanych do Hofmanna. 
Rękopis ten niestety zaginął podczas ostatniej wojny. Jednakże na podstawie sta
rych rękopiśmiennych katalogów dawnej Biblioteki Miejskiej, przechowywanych 
obecnie w BUWr., sygn.: Akc. 1967/9, można ustalić, Rto, z jakich miejscowości 
w Rzeczypospolitej i kiedy nadsyłał do Hofmanna listy mogące zaw�erać relacje 
z Polski: 1. Beg ... ?, Hst z Warszawy z 20 VIII 1659 r.; 2. W. Behro, 2 listy z Gdań
ska z 7 VII i 18 VIII 1654 r.; 3. Sebastiano Cefali, 3 listy w języku włoskim: 
z 14 VIII 1652 r. ze Zgórska, z 13 VIII 1653 r. z Łańcuta i z 27 VIII 1655 r. z Kra
kowa; 4. Friederic Heinrichsson - 3 listy z Gdańska z 1 VIII i z pażdziernika 
1641 r. oraz z 13 II 1643 r.; 5. Gabriel Krumhausen, 2 listy z Gdańska z 28 VI 1649 r. 
i z 13 III 1650 r.; 6. Giorgio Lekowiczky, 1 list w języku włoskim z Dąbrowy 
2 26 II 1654 r.; 7. Johannes iMochinger, 1 list z Torunia z 8 XI 1645 r. oraz 40 
listów z Gdańska z lat 1639-1652. 

11 BUWr., rkps B 1, nr 43. 
1s BSE-Monachium, sygn.: Autogr. (Hofmann v. Hofmannswaldau). 
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wieckiego i w.reszcie wybranie królem Jana III Sobieskiego - oto kolej
ne etapy ówczesnych dziejów Rzeczypospolitej. Z zewnątrz dokładały 
nieszczęść nie uporządkowane do końca sprawy z Moskwą i zwłaszcza 
stale aktualne, a wówczas wzmagające się coraz bardziej niebezpieczeń
stwo tureckie. 

Wszystko to wzbudzało u Hofmanna uczucie niepokoju. Każde bowiem 
doniesienie o kłopotach Rzeczypospolitej stwarzało jakiś niepokojący znak 
dla Śląska. Już choćby więc z tej racji Hofmann pragnął, by losy sprzy
jały mieszkańcom sąsiedniego kraju. Zdawało się nawet przez jakiś czas, 
że sprawy polskie zmierzają ku lepszemu. Kończąca się wojna ze Szwecją 
mogła być zapowiedzią lepszych czasów. Rychło jednak rozwiały się 
tego rodzaju nadzieje. Jeszcze przed zawarciem pokoju w Oliwie doszły 
Hofmanna niepokojące wiadomości o wzmagającej się w Rzeczypospolitej 
wewnętrznej niezgodzie. Zdziwiło go to i zarazem zaniepokoiło. Zaczął 
się bowiem obawiać, czy nie jest to przypadkiem zapowiedź większego 
zła. W związku z tym zadawał sobie pytanie, jak potoczą się dalej za
gmatwane problemy Rzeczypospolitej. Z niepokojem zastanawiał się, co 
by się stało, gdyby nagle zmarł król polski, którego - nawiasem 
mówiąc - uważał już za człowieka starego i znękanego chorobami. Miał na 
to jedną groźnie brzmiącą odpowiedź: po niespodziewanej śmierci Jana 
Kazimierza Rzeczpospolita pogrążyłaby się w ustawicznych waśniach 19• 

To z kolei rodziło u Hofmanna nowe obawy. Co wtedy stanie się z Rzeczą
pospolitą, skoro już teraz, za życia króla, wrogowie Polaków, zwłaszcza 
Turcy, skrzętnie wyzyskują dla własnych korzyści owe wewnętrzne nie
zgody. Z tym większą niecierpliwością wypatrywał zewsząd korzystnych 
wiadomości 20. Martwiło go i napawało strachem, iż przez szereg mie
sięcy nadchodziły same złe informacje 21. Wzmagające się walki stron
nictw w Rzeczypospolitej wręcz przekreślały możliwość ry�hłego zakoń
czenia konfliktu. Na początku czerwca 16ę_3 r. sprawy polskie wyglądały 
w opinii Hofmanna nie mniej niepokojąco niż szczególnie przecież wów
czas groźne sprawy tureckie 22. 

19 BUWr., rkps B 1, nr 3 (26 IV 1660). Także od samego Imhofa otrzymał
Hofmann jakieś nowe wiadomości o Janie Kazimierzu. Wynika to z kolejnego listu. 
„Quod de vicino rege scribis, id quidem nobis adhuc incognitum, sed consentaneum 
valde. sortis et .vitae ejus articulo", pisał Hofmann do Imhofa 1 XII 1660 r. 
(GM-Norymberga, sygn.: Nachlass Johann Hieronymus Imhof, Fasz. 2, 3). 

20 19 I 1661 r. w liście do Imhofa Hofmann pisał: ,,Jam nihil avidius expecto, 
quam de valetudine Tua certior fieri, et qualis Imperii nostri et vicinorum regno
rum conditio sit" (BUWr., rkps B 1, nr 6). 

21 30 I 1663 r. pisał do Norymbergi: ,,Ferrent nos hostilia in vicinia vestigia 
et veremur ne affligamur eodem mało" (tamże, nr 17). 

22 Tamże, nr 19 (1 VI 11663). 
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Ale oto w miesiąc później Hofmann najzupełniej nieoczekiwanie do
nosi Imhofowi o chwilowym jakby uspokojeniu wewnętr�nych waśni 
w Polsce, choć nie sądzi, by miało to być zapowiedzią trwałego pokoju 23• 
Wnet przekona� się o słuszności swych pesymistycznych przewidywań. 
Kolejne listy z terenu Rzeczypospolitej nadal donosiły o wyjątkowo 
niekorzystnym rozwqju sytuacji. Wzmagały się obawy Hofmanna. Skar
żył się Imhofowi, że niepokoje w Rzeczypospolitej wywrą w końcu ujem
ne skutki na śląsku 24. 

Wnet zresztą Śląsk został pośrednio wciągnięty w te wydarzenia, 
Właśnie na ziemi śląskiej na przełomie 1664/65 r. szukał schronienia 
skazany na banicję marszałek w. kor. Jerzy Sebastian Lubomirski, czyn
nie dotąd zaangażowany w walkę stronnictw w Polsce. Hofmann natych
miast powiadomił o tym Imhofa, a przy tej okazji wyraził swoją opinię 
o tak znacznym gościu. Ogólnie rzecz biorąc ocenił Lubomirskiego pozy
tywnie. Scharakteryzował go wówczas jako męża znakomitego i dobrze
wykształconego. Stale jednak niepokoiła Hofmanna myśl, z jakim skut
kiem dla Rzeczypospolitej skończy się sprawa Lubomirskiego 2s.

Uzasadniony był to niepokój. Przekazy z Rzeczypospolitej stale pełne 
były in:formacji o różnych nowych waśniach. W kolejnych listach do 
Imhofa Hofmann coraz częściej i wyraźniej wyjawiał swoje obawy, czy 
nie dojdzie tam w końcu do groźnej w· skutkach wojny domowej. Ma 
w tej sprawie jedno ogromne pragnienie: ,,oby Bóg nie dopuścił do tego, 
gdyż sprawiłoby to nam nieskończone kłopoty i niebezpieczeństwa" 2s. 
Jakby na przekór tym pragnieniom wojna domowa w Polsce powoli sta
wała się faktem. Szykowała się zbrojna rozprawa wojsk królewskich 
z oddziałami Lubomirskiego. O wszystkim tym Hofmann oczywiście in
formował swego norymberskiego adresata. Dzielił -się z nim również swy
mi opiniami w sprawie sił i szans obu powaśnionych stron. W liście 
z 14 VI 1665 r. napisał, iż wojska królewskie nie są dość silne ani co do 
liczy, ani co do uzbrojenia, natomiast powiększają się wpływy Lubo
mirskiego. ,,Słyszy się o nim - pisze - jako o obrońcy wolności publicz.-

2s Tamże, nr 20 (6 VII 1663). Podobne opinie w kolejnych listach: tamże, nr 21 
(3 VIII 1663), nr 30 (1 I 1664) i nr 34 (13 III 1664). 

u Tamże, nr 43 (6 XI 1664): ,,varii [in Polonial dissidiorum ignes gliscere 
videntur, qui ne aliquando in periculosissimas flammas erumpant, non vanus timor 
est"; nr 44 (7 XI 1664): ,,Ex Polonia nihil certi, dissidia multa et nova pro cujus,vis 
affectu. Utinam non aliquando pericula et calamitates ex hoc Regno emergant, 

afflictae Silesiae quietero turbaturae. Deus avertat omnia sinistra". 
2s Tamże, nr .45 (8 I 1665). O sprawie Lubomirskiego wspomina też w nast�p

nych listach: LH-Wittenberga, list bez sygnatury (15 I 11665); BUWr., rkps B 1, nr 46 
(26 III 1665); zob.: W. Cz a p  1 iński, Pierwszy pobyt Jerzego Lubomirskiego na 

Śląsku (1664-1665) (Sobótka, I, 1946, s. 44-72). 
26 BUWr., rkps B 1, nr 47 (22 IV 1665). 

5 - Sobótka 4/74 
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nej. Wstrzymuję slę od potwierdzenia lub negowania tego określeJ?ia" 27• 

Hofmann był nadal ogromnie zaniepokojony następstwami ewentualnej 
zbrojnej konfrontaćji poróżnionych stronnictw w Rzczypospolitej. Znowu 
swoim zwyczajem wyrażał w listach do przyjaciela swe gorące życzeni� 
by groźne chmury zniknęły bez spowodowania nieszczęść sąsiedniej oj
czyzny, by powaśnieni zdołali się pogodzić 2s. 

Nie zachowała się korespondencja z 1666 r. Dla spraw polskich mogła
by, ona być o tyle ciekawsza, że - jak pamiętamy - wtedy właśnie
Hofmann czynnie zabiegał o rozszerzenie zakresu nauczania języka pol
skiego w szkołach wrocławskich. Na początku następnego roku donosił 
Imhofowi, że po śmierci królowej Ludwiki Marii nie wiadomo, co .się 
w Polsce wydarzy. Mocno zaniepokoiła Hofmanna teraz kolejna sprawa, 
mianowicie zalewający Rzeczpospolitą lichy pieniądz. Pragnąłby, by 
i w' tej dziedzinie nastąpiła jakaś poprawa, gdyż - jak podkreślał -
,,przyniosło to Rzeczypospolitej więcej szkody niż walki zbrojne" 20. 

Jak potoczą się dalej wypadki w Rzeczypospolitej, jaki wpływ wywrą 
one na sprawy śląska, Cesarstwa i reszty Europy? - oto troski, jakie 
stale zaprzątały przezorny umysł Hofmanna. W liście z 8 II 1667 r. skarżył 
się Imhofowi: ,,zaiste, z powodu sąsiednich nieszczęść grozi nam wiele 
niebezpieczeństw" 3o. Pilnie zatem śledził doniesienia z Rzeczypospoli
tej 31• Przez szereg tygodni nie wnosiły one niczego nowego. W połowie 
maja 1667 r. Hofmann posłał więc do Norymbergi jedynie dość ogólną 
informację, iż wielu spodziewa się po obecnym sejmie w Polsce rzeczy 
dobrych i pokojowych. Sam zresztą nie bardzo w to wierzył. Nie miał 
pełnego przekonania, by mogła nastąpić jakaś stabilizacja w kraju, w któ
rym dotąd tak często obserwowało się zmiany osobistych wzajemnych 
usposobień oraz ogólnej sytuacji politycznej 32. 

Niepewność sytuacji wewnętrznej w Rzeczypospolitej zdawała si� nie 
mieć końca. Jeszcze w dwóch ostatnich miesiącach 1668 r. Hofmann nie
zmiennie tak samo charakteryzował stan sąsiedniego kraju: sprawy pol
skie dwuznaczne i niejasne, brak jedności 3S. Dopiero pierwsze miesiące 
1669 r. zdołały nieco jakby rozładować napiętą sytuację. Tak to przy
najmniej dostrzegał Hofmann. Mógł więc wreszcie przesłać do Norym-

27 Tamże, nr 48. Po raz ostatni pisał Hofmann o Lubomirskim 8 II 1667 r., prze-

kazując o nim nader pochlebną opinię (tamże, nr 51). 
2s Tamże, nr 48, 49 (30 VII 1665).
20 Tamże, nr 50 (9 I 1667).
ao Tamże, nr 51. 
81 Tamże; nr 52 (24 III 1667): ,,Nos hic sollicite circumspicimus, quid Polonia

nobis vicina moliatur et alat, ubi jam comitia solemnia celebrantur, ancipiti adhuc 

successu". 
s2 Tamże, nr 53 (12 V 1667). 

33 Tamże, nr 60 (1 XI 1668), nr 58 (28 XII 1668). 



Chrystian Hofmann von Hofmannswaldau 495 

bergi r'adosną nowinę, iż spokój panuje nie tylko na Śląsku, ale także 
i u sąsiednich Polaków, którzy w maju szykują się do elekcji. Ja� za.wsze, 
tak i teraz zapobiegliwy Hofmann zastanawia się, jak w trakcie zapo- · 
wiedzianej elekcji ułożą się przyszłe sprawy Rzeczypospolitej. Jako ce
sarski radca i poddany rozważał, jak zostanie przyjęty w Polsce poplecz
nik Habsburgów - Karol Lotaryński. Imhofowi oznajmił wprawdzie, że 
Karol ma swoich zwolenników także wśród magnatów, ale natychmiast 
przezornie dodał, że ostateczny wynik elekcji jest nader trudny do prze
widzenia 34. Wreszcie 24 VII 1669 r. Hofmann mógł napisać, że w Rzeczy
pospolitej są już po elekcji. Wydawało mu się, że( zdołano w ten sposób 
uporządkować wiele p:coblemów. Niepokoiły go jednak pogłoski o jakichś, 
wówczas mu bliżej nie znanych, zamieszkach w Polsce. Pocieszał się, iż 
są to wieści niepewne i wątpliwe ss. Niebawem przekonał się, że w pełni 
odpowiadały rzeczywistości. Sytuacja w Rzeczypospolitej komplikowała 
się nadal, wszędzie tliły się podejrzenia, waśnie i wzajemne nienawisci. 
Rodziło to u Hofmanna kolejne, coraz bardziej pesymistyczne obawy 
i prognozy, groźne zarówno dla Rzeczypospolitej, jak i dla Sląska ao. 

Kolejna luka w korespondencji Hofmanna znowu przerywa śledze
nie jego. bieżących relacji o wydarzeniach w Rzeczypospolitej. Minie aż
ponad dwa i pół roku, zanim trafimy na kolejny list do Imhofa zawiera
jący dane o Polsce. Pewnej zmianie uległo tymczasem spojrzenie Hof
manna na sprawy polskie. Z jego listu do Imhofa z '5 VIII 1672 r. odnosi 
się wrażenie, że sami Polacy raczej skłaniają się ku ustanowieniu we
wnętrznego spokoju, winę zaś za obecne niepokoje w kraju ponosi 
Francja 37. Nie .wiedział lub nie chciał wiedzieć, że winę za nie w rów
nym stopniu co Francja ponosi dwór wiedeński. Ta tendencja jest jednak 
zrozumiała u radcy cesarskiego. 

Zdaniem Hofmanna, sytuacja wewnętr.zna Rzeczypospolitej stale zmie
rzała ku gorszemu. Podkreśla to wyraźnie we wszystkich swoich listach 

M Tamże, nr 61 (13 II 1669). 
35 Tamże, nr 62. W dalszym ciągu tegoż listu Hofmann donosi o pobycie Jana 

Kazimierza we Wrocławiu: ,,Casimirus quem p'er complures annos Polonia regem 
venerata est, jam hic agit in Insula S. Johannis, cum paucis asseclis et nondum 
patet quando hinc aut quorsum sit moturus. Praemissis impedimentis et equitibus 
Rex ipse ante duodecim dies sup vesperam parva cimba vectus Oderam trajecit 
et in praedictam Insulam a duobus Canonicis deductus fuit. Aliquoties urbem 
ingressus est missae Religiosorum adfuturus. Sic magna volurr.ina in compendia, 
jubente Fato, reducuntur". 

aa Tamże, nr 65 (17 I 1670): ,,In Polonia nondum, qui desideratur, animorum 
consensus, sed suspiciones, privata commoda, mutua odia ubique gliscunt, inde 
verendum ne aliquando extremum Regni detrimentum inde erumpat. Nos vicini 
non perfunctorie timemus ne flamma et nos urat". 

87 Tamże, nr 71. 
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do Imhofa w drugiej :gołowie 1672 r. Jakiekolwiek nadzieje niweczył 

ogólny brak zgody. Hofmannowi i jego rodakom sytuacja taka dawała 

się coraz bardziej we znaki. 7. XI 1672 r. pisał do Imhofa: ,,w Polsce, 

która żywiła bardzo wielu mieszkańców, zwłaszcza we Wrocławiu, nadal 

nie ma żadnej nadziei, aby coś zarobić. Pogorszenie się pieniądza w owym 

Królestwie i panująca tam nędza bardzo naszych niepokoi, a ci, którzy 

z racji sąsiedztwa mogli stamtąd pomnażać swój majątek, już teraz po

zostają w bezczynności, obserwując ze smutkiem niespodziewany obrót 

spraw i czasów". Kończy list porównaniem pełnym jak najgorszych prze

czuć: ,,gdy choroba tkwi w trzewiach i gdy dochodzi do tego zepsucie 

wnętrzności, wówczas ciała chorych rzadko kiedy ulegają wyleczeniu" 38. 

Podobnej treści list wysłał Hofmann do Norymbergi w trzy dni później, 

a kończy go jakże często wypowiadanym pragnieniem: ,,Niech Bóg łaska

wie o.dwróci od sąsiadów to, co niepomyślne, i niech raczy przedłużyć 

nam czas korzystania ze słodkich owoców pokoju" 39. 

Swoich zainteresowań stanem Rzeczypospolitej Hofmann nie ograni

czył tylko do jej spraw wewnętrznych. Byłoby to zresztą niemożliwe. 

W wielu listach do Imhofa porusza więc także zagadnienie stosunków 

Rzeczypospolitej z innymi krajami, zwłaszcza z Turcją i Moskwą. Jeśli 
chodzi o sprawy polsko-moskiewskie, to zajmował się nimi w początko
wej części swej korespondencji. 29 I 1660 r. donosił Imhofowi, że na

jazd wojsk rosyjskich przyniósł Rzeczypospolitej niemało szkód. Sądził 

jednak, że ze względu na niestosowną porę roku walki rychło dobiegną 

końca 4o. Przez następnych kilka lat nie znajdujemy w listach Hofman

na wiadomości o stosunkach polsko-moskiewskich. Zmianę pod tym 

względem przyniosła dopiero pierwsza połowa 1664 r., kiedy to Hofmann 

przesłał do Norymbergi kilka dość niepewnych informacji o ówczesnych 

starciach polsko-moskiewskich 41. Ogólnie rzecz biorąc, nie dostrzegał 

w nich większej groźby dla Rzeczypospolitej, niemniej jednak z nie 

ss Tamże, nr 75. 
SD Tamże, nr 76. W zbliżonym tonie utrzymane są dwa kolejne listy; tamże, 

nr 77 (17 XI 1672), nr 78 (30 XI 1672). 
40 Tamże, nr 2. W okresie od końca kwietnia do połowy września 1660 r. 

Hofmann wyjechał w misji dyplomatycznej do Wiednia. Na ten czas swym za
stępcą wyznaczył wrocławskiego gisarza Johannesa von Kretschmara (1603-1679), 
który zdołał wysłać do Norymbergi kilkanaście listów. Najczęściej zajmował się 
w nich właśnie dalszym przebiegiem walk polsko-moskiewskich (listy Kretschmara 
do Imhofa zachowały się w BUWr., rkps B 2, nr 11-25). Natomiast nie wiadomo, 
kto w podobnej sytuacji zastępował Hofmanna podczas jego następnego wyjazdu 
do Wiednia, mianowicie na przełomie 1669/70 r. 

41 BUWr., rkps B 1, nr 34 (13 III 1664), nr 36 (2 IV 1664), nr 37 (23 IV 1664), 
nr 38 (13 V 1664). 
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ukrywaną radością przyjął wiadomość o zarysowującej się możliwości 
ustanowienia pokoju między Rzecząpospolitą a państwem moskiewskim 42. 

Ogromnie dużo uwagi poświęcał Hofmann .tak istotnej wtedy sprawie, 
jak stosunki polsko-tureckie. W pełni doceniał groźbę niebezpieczeństwa 
tureckiego. Już na samą myśl o zaistnieniu możliwości walk z Turkami 
ogarniało go przerażenie 43. Zwłaszcza każdego roku wiosną najbardziej 
odczuwał zagrożenie tureckie, kiedy to nadchodziły coraz cieplejsze dni, 
a rozległe stepy ukrainne pokrywały się zielenią. Znakomicie ułatwiało 
to Turkom ich groźne wypady na północny zachód 44. Za to z każdym 
kończącym się latem znacznie malała groźba najazdu tureckiego 45. 

Jeszcze w połowie maja 1664 r. pisał Hofmann do Norymbergi, iż 
Turcy trafili „dzięki Bogu" na skuteczną zaporę w postaci Rzeczypospo
litej 46. Ale i w tym zakresie zaczął następować pewien niekorzystny 
obrót spraw. Już 8 II 1667 r. Hofmann relacjonował, że Turcy grożą 
królestwu polskiemu, choć wówczas jeszcze, czując się na Śląsku zupełnie 
bezpiecznym, uspokajająco dodaje, że na ogromnych polskich przestrze
niach uderzenia barbarzyńców stopniowo stracą swą siłę 47. Ale już w je
sieni 1667 r. zaniepokoiła Hofmanna kolejna sprawa. Co się stanie, gdy 
wiosną przyszłego roku Turcy w przymierzu z Tatarami i Kozakami ruszą 
przeciwko Rzeczypospolitej? 48 Na szczęście w następnych latach ataki 
-tureckie nieco przygasły. Zresztą nie na długo. Szybko nadszedł 1672 r.,
a wraz z nim wielki najazd sułtana Mohammeda IV.

Już wiosną 1672 r. doszły Hofmanna pierwsze wiadomości o porusze
niu wśród Turków. Zastanawiał się więc, dokąd tym razem ,,barba
rzyńcy" skierują swe kroki -- do Polski czy może na Węgry? Dla Slą
ska - wyjaśnia Imhofowi - jedna i druga ewentualność byłaby szkodli
wa 49. We Wrocławiu dość długo wyczekiwano bliższych wiadomości o po
sunięciach tureckich. Pod koniec m�ja 1672 r. Hofmann właściwie jeszcze 
nic nie wiedział w tej niepokojącej sprawie. Do Norymbergi przekazał 
jedynie wiadomość otrzymaną za pośrednictwem Wiednia, zapewniającą, 
iż Turcy wszystkie swoje siły skierują przeciwko Rzeczypospolitej. Tym
czasem z Polski donoszono, że ze strony Turcji nic nie grozi, a jeśliby 
już rzeczywiście zaistniało tego rodzaju niebezpieczeństwo, Polacy zdo-

42 Tamże, nr 39 (5 VI 1664). 

43 SA-Hamburg, sygn.: Bestand 94, Mappe 1 (2 I 1660). 
44 Podkreśla to Hofmann w wielu listach do Imhofa, BUWr., rkps B 1, nr 3--4,

12, 14, 19-21, 23, 26, 33; GM-Norymberga, list Hofmanna z 1 XII 1660 r. 

45 BUWr., rkps B 1, nr 2.1J, 23, 25, 27-28, 31. 
46 Tamże, nr 38 (13 V 1664). 
47 Tamże, nr 51. Również w następnym liście, z 2,4 III 1667 r., Hofmann wyraża, 

nadzieję, że dążenia tureckie nie powiodą się (tamże, nr 52). 

,s Tamże, nr 56 (5 X 1667). 

4g Tamże, nr 67 .(7 IV 1672). 

( 
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łają się przeciwstawić nawale tureckiej. ,,Tak to - kończy Hofmann -
każdy obiecuje sobie rzeczy pomyślne, jakkolwiek nikt nie jest bez
pieczny od wroga" so. 

Na początku września 1672 r. wiedziano już we Wrocławiu, że Turcy 
uderzyli na Rzeczpospolitą. Jednakże wieści o przebiegu walk nadchodziły 
niepewne. ,,Bardzo wielu potwierdza - pisze Hofmann 7 IX 1672 r. do 
Imhofa - że Kamieniec Podolski jest oblężony i pozbawiony środków do 
życia i obrony oraz że niebawem zostanie zdobyty przez Turków" ca. 
W dwa miesiące później Hofmann znal już smutną prawdę, Kamieniec 
Podolski istotnie został zdobyty przez Turków. Wiadomość ta, choć nie 
nagła, mimo wszystko zaskoczyła go, a jeszcze bardziej zmartwiła. Uwa
gami na ten temat dzielił się z Imhofem. ,,Skoro padł Kamieniec - medy
tuje - o którym pół wieku temu Ottoman wyraził opinię, iż jest nie do 
zdobycia, zatem Polacy okazali się nierówni przeciwnikowi, którego ataki 
tak mężnie niegdyś nierzadko cdpierali. Nie wszystkim ze szlachty podoba 
się ten pospiesznie zawarty i pochopny układ - pisze dalej - woleliby 
raczej zmierzyć się z wrogiem w polu niż zaakceptować poniesioną 
stratę". Toteż mimo wszystko nie tracił nadziei. ,,Wierzę mocno -
oświadcza - że pokój, zaiste, nie będzie długotrwały". Zdawał sobie · 
doskonale sprawę z tego, jak trudno będzie Polakom odzyskać Kamieniec, 
ale pociesza się tym, że uzbrojenie i utrzymanie tej fortecy sprawi Tur
kom niemało trudności. Znowu liczył na to, że dalsze ataki tureckie stracą 
swą siłę na przestrzeniach Rzeczypospolitej, działania wojenne rozciągną 
się, straci na tym organizacja turecka, a wówczas łatwiej będzie stawić 
czoła najeźdźcy s2. 

Był więc Hofmann mimo wszystko optymistą. Pokonanie Turków 
uważał za zupełnie możliwe, jednakżE: pod warunkiem, że nastąpi w Rze
czypospolitej pełne zjednanie powaśni�nych stron i jednolite wystąpienie 
przeciwko wrogowi 53_ Był to jednak warunek nader trudny do zreali
zowania. W liście do Imhofa z 17 XI 1672 r. znów pojawiła się złowróżbna 
wiadomość, iż w Polsce panuje niezgoda i podejrzliwość. W związku 
z tym Hofmann stwierdzał: ,,Więcej one złego przynoszą niż wróg ze
wnętrzny, do którego pokonania starczyłoby sił, gdyby owa podwójna 
przeszkoda nie stała tak haniebnie na zawadzie" 54. Wielokrotnie jeszcze 
Hofmann powtarzał taką właśnie opinię o ogólnym stanie Rzeczypospo
litej. Współczuł Polakom, ale też nie taił swego rozczarowania. W po
łowie 1673 r. donosił Imhofowi: ,,Niezgody i podejrzliwości oraz wynika-

so Tamże, nr 68 (26 V 1672). 

5t Tamże, nr 74. 
s2 Tamże, nr 75 C7 XI 1672). 

58 Tamże. 

54 Tamże, nr 77. 
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jący z tegó podział na stronnictwa doprowadziły Polaków, ów skądinąd 
wojowniczy naród, w końcu do tego, że w ubiegłym roku dali sobie 
odebrać Kamieniec, a i teraz trwożnie obserwują dalsze zamiary tureckie, 
gdyż zaiste nie dorównują wrogowi tak potężnemu ani pod względem 
liczby wojska, ani pod względem uzbrojenia. Zaprawdę my, sąsiedzi -
skarży się - znajdujemy się w niemałym niebezpieczeństwie, zewsząd 
bowiem rozwijają się złe sprawy i bać się należy, aby zfo i nas nie 
dotknęło i aby ktokolwiek znajduje sie na polach i poza miastami nie był 
boleśnie uciskany przez barbarzyńców. Tak to - kończy - los igra 
z ludźmi, a niebezpieczeństwo dociera do nas stamtąd, skąd niegdyś 
obrona" 05. 

Tym groźniej więc musiały zabrzmieć przesłane do Norymbergi 
J.3 VIII 5 i 26 X 1673 r. listy . z wiadomościami, iż Turcy zagrażają
granicom Rzeczypospolitej 56. Sporo nowych Wieści z Rzeczypospolitej
dotarło do Wrocławia pod koniec 1673 r. Wiele z nich Hofmann natych
miast przekazał Imhofowi. 24 grudnia informował go. ogólnie, że po
śmierci króla pols�iego nic ria razie nie słychać o wyborze następcy.
Sam Hofmann pragnąłby, aby Polacy obrali sobie takiego władcę, z któ
rym układałaby się dobrze współpraca zarówno w czasie pokoju, jak
i podczas wojny. Mógł też wreszcie przekazać do Norymbergi optymi
styczna wiadomość o zwycieskiej bitwie Polaków z Turkami pod Choci
miem 51. Mimo tej niewatpliwie pocieszającej wieści z pola walki nie
zdołano usunąć wewnętrznych napięć w Polsce. Nadal nie wiadomo było,
kto zostanie wybrany królem. 24 I 1674 r. Hofmann donosił w tej
sprawie: ,,dużo się mówi o Lotaryńczyku, inni mówią o hetmanie Janie
Sobieskim, jeszcze inni o innych". Ale kogo wybiorą? Na to pytanie
Hofmann nie potrafił dać żadnej odpowiedzi. Natomiast jeszcze raz wy
powiedział się, jakiego króla życzyłby Polakom: ,,oby Bóg dał, aby obrali
sobie króla, który uśmierzyłby niepokoje potężnego niegdyś królestwa,
złamałby siły mahometan, zaś nam, Ślązakom, by przywrócił handel.
którego dotychczasowe zaburzenia tak bardzo dały się nam we znaki" 58.
Także w następnych miesiącach nie zdołano rozstrzygnąć następstwa
tronu w Polsce. Jeszcze 14 III 1674 r. Hofmann mógł po r'az trzeci
podzielić się z Imhofem swą opinią, jakiego króla widziałby w Polsce

s5 Tamże, nr 83. 

se KM-Hanower, list sygn.: 907; BUWr., rkps B 1, nr 79-80. 
57 BUWr., rkps B 1, nr 82: ,,Feliciter pugnavere Polani, ut frequens fama ait, 

contra Turcas, quorum aliquot millia cecidere, quamvis non absque effu,sione 

potioris sanguinis ex Polonis et jactura insigni, gregarii militis et promiscuae 

turbae. Insignis praeda venit in manus victorum et vix alio tempore tam infeliciter 

pugnavere Turcae, quam hac occasione". 
se Tamże, nr 84. 
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najchętniej: ,,pragniemy króla, który by rządził męzme i roztropnie 
wśród swoich, sprzyjał domowi austriackiemu oraz był przychylny na
szym śląskim sprawom, wiele bowiem dobrego czy złego płynie do nas 
od polskich sąsiadów" 59. 

Wreszcie w drugiej połowie maja 1674 r. problem następstwa tronu 
w Rzeczypospolitej został ostatecznie rozstrzygnięty. W krótkim, pisanym 
pośpiesznie liście z 1 VI 1674�r. Hofmann powiadamiał Imhofa, iż królem 
wybrano hetmana Jana Sobieskiego. Sytuacja w Rzeczypospolitej została 
więc wyjaśniona, jednakże Hofmannowi problemów nie ubyło. Wybór 
Sobieskiego był. dlań mimo wszystko niespodzianką, a i ,osoba nowego 
króla wcale nie była po jego myśli. Tym bardziej boleje nad niepowo
dzeniem kandydata prohabsburskiego - Karola Lotaryńskiego. W zwią
zku z tym współczuł wdowie po królu Michale· Korybucie Wiśniowieckim, 
Elżbiecie Habsburskiej, �opierającej w trakcie elekcji właśnie Lotaryń
czyka. Hofmanna zaniepokoiło zwłaszcza to, że ożeniony z Francuzką 
Sobieski oddany był sprawom francuskim. ,,Obawiamy się - donosił 
w związku z tym Imhofowi - że Polacy zawrą pokój z Turcją, p:> 
czym wojsko niewiernych całą siłą p.derzy na Węgry, a nie może się 
zdarzyć dla nas nic bardziej szkodliwego, zaś dla Francji milszego" so. 
W kilka dni później, 6 czerwca, wszystkimi tymi obawami dz�eli się 
z Imhofem powtórnie 61. 

Rychło jednak okazało się, że obawy te są bezzasadne. W drugiej 
połowie 1674 r. z Rzeczypospolitej częściej donoszono o kontynuowaniu 
wojny niż o możliwości zawarcia pokoju z Turkami. Powoli i Hofmann 
zaczął> zdawać sobie sprawę z tego, że nieprędko dojdzie do ostatecznego 
zakończenia walk polsko-tureckich, że przyniosą one Rzeczypospolitej 
i jej mieszkańcom jeszcze wiele nieszczęść. Owszem, chętnie widziałby 
spokój na granicy polsko-tureckiej, ale nie za cenę tureckiego najazdu 
na Węgry, wówczas bowiem Śląskowi zagroziłoby niebezpieczeństwo 
z południa 62. 

Niestety, nie wiemy dokładnie, jak kształtowały się dalej zapatry
wania Hofmanna na wewnętrzną i zagraniczną politykę Rzeczypospo
litej. Kilka zachowanych listów do Imhofa z lat 1675-1676 nie zawiera 

.sv Tamże, nr 86.

&o Tamże, nr 54. 
81 Tamże, nr 87. Sam Imhof był w pewnym stopniu osobiście zaangażowany

w walkę wyborczą w Rzeczypospolitej. Otóż Imhof - jak wynika z pisma Hof

manna (nr 87) - był autorem specjalnego listu wydrukowanego dla księcia Filipa 

Wilhelma Neuburskiego, w którym książę ten zwracał się z odezwą do swego wy-· 

borcy - szlachcica polskiego. List ten jednakże nie dotarł w porę do Polski i wobec 
tego nie odegrał żadnej roli. 

112 Tamże, nr 88 (3 VIII 1674), nr 89 ,(6 VIII 1674), nr 91 (11 X 1674); GM-No

rymberga, list Hofmanna z 4 VIII 1:674 r. 
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danych w tej sprawie. Przynosi je dopiero ostatni znany nam list , 
Hofmanna adresowany do Norymbergi 17 V 1677 r., zawierający ocenę 
nie tylko spraw polskich, ale w ogóle europejskich. Dożywający ostat
nich lat Hofmann patrzył z ogromnym pesymizmem na aktualną sytu
ację ówczesnej Europy. Nigdzie nie znajdował pocieszających wiado
mości. Wszędzie widział jedynie spory i ogólny brak jedności. W tym 
właśnie upatrywał przyczyny dotychczasowych niepowodzeń akcji anty
tureckich. W ciągu ostatnich trzech lat, licząc od 1674 r., zmianie 
uległo nastawienie Hofmanna do Sobieskieg0. Niegdyś obawiał się, że 
Sobieski zaprzestanie walki z Turkami. Dotychczasowe postępowanie 
króla polskiego zdawało się nie potwierdzać tego rodzaju obaw, choć -
zdaniem Hofmanna - Sobieski powinien w jeszcze większym stopniu 
oddać się sprawie akcji antytureckiej. Mimo to nazywa go „najbardziej 
chrześcijańskim królem1

'. W Sobieskim też widział chyba najbardziej 
odpowiedniego człowieka, który na czele zjednoczonych wojsk chrze
ścijańskich potrafiłby skutecznie stanąć przeciwko Turkom. A tylko 
takie zjednoczone siły uważał za zdolne do pokonania Turcji. W prze
ciwnym. razie niebezpieczeństwo tureckie stale będzie aktualne, długo 
jeszcze nie będą od niego wolni ani mieszkańcy Rzeczypospolitej, ani 
innych krajów. Jakby dla podkreślenia ręalności swych obaw powia
damiał Imhofa, że z Konstantynopola donoszą o nowej akcji tureckiej 
przeciwko Rzeczypospolitej. Niem�! że z góry wskazywał na przegraną 
Polaków, Rzeczpospolitą bowiem uważał. obecnie za państwo wewnętrz
nie rozbite i w związku z tym zaledwie dorównujące potędze tureckiej. 
-Przy tej sposobności znów uwidoczniła się u Hofmanna troska o losy
Rzeczypospolitej es.

Prawdopodobnie mniej więcej od połowy 1677 r. przerwana została
długoletnia korespondencja Hofmanna z Imhofem. Zasadniczy wpływ
miał tu, jak się zdaje, wybór Hofmanna na stanowisko prezesa rady
miejskiej. Nowe obowiązki z jednej strony, podeszły zaś wiek i nie
najlepsze zdrowie z drugiej sprawiły, że rolę stałego informatora prze
kazano zapewne komuś nowemu. Pozostały tylko przesyłane do Norym
bergi listy. Dzięki nim poznaliśmy nowe, dotychczas zupełnie nie znane
szczegóły z życia Chrystiana Hofmanna: rola stałego informatora wro
cławskiej rady, szczególne zainteresoV{anie sprawami polskimi i wreszcie_
przekazywanie do Norymbergi relacji i ocen wydarzeń w Europie środ
kowej i wschodniej. Równocześnie poznaliśmy nastawienie Hofmanna
do spraw Rzeczypospolitej, co jest tym ciekawsze i cenniejsze, że odnosi
się do głośnego reprezentanta inteligencji śląskiej, męża zaufania i ko
respondenta wrocławskiej rady. Jego serdeczny stosunek do Polaków

63 BUWr., rkps B 1, nr 98. 
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i spraw ich ojczyzny wskazuje na istnienie w drugiej połowie XVII w. 
tego rodzaju nastawienia wśród pewnego odłamu śląskiej inteligencji 
i przedstawicieli władz miejskich. 

Był Hofmann oddanym patriotą. Aktualne i przyszłe losy własnej 
ojczyzny były dlań zawsze najważniejsze. Jako Niemiec pragnął gorąco 
pomyślności dla cesarstwa i wszystkich swoich rodaków. Ale też miał 
zawsze na uwadze to, że losy cesarstwa, a zwłaszcza losy śląska, powią
zane i uzależnione są od spraw bliższych i dalszych sąsiadów. Z tej 
głównie racji wiele uwagi poświęcał m. in. sprawom polskim 64. 

Rzeczpospolita w oczach Hofmanna to kraj rozległy, o stosunkowo 
srogim klimacie. Jej mieszkańcy to naród szlachetny, dzielny i wojow-

1 niczy, ale ponadto charakteryzujący się niestałością decyzji i skłonny 
do bezustannych waśni. Te dwie ostatnie cechy Hofmann uznawał za 
największe wady Polaków. To one właśnie sprawiały, że potężna niegdyś 
Rzeczpospolita, chroniąca· Europę przed najazdami Tatarów i Turków, 
nie potrafiła w następnych latach zdobyć się na decydujące pokonanie 
wrogów zewnętrznych. Hofmann był stale przekonany, że w Rzeczypo
spolitej tkwi nadal znaczny zasób sił, wystarczający na pokonanie zarów
no Turków, jak i innych wrogów. Jednakże wskutek braku ogólnej zgody 
wewnętrznej siły te nie mogą być odpowiednio wykorzystane. Szcze
gólnie niepokoiło Hofmanna, że sytuacja ta ulegała stałemu pogarszaniu. 
Nierzadko zastanawiał się, co wobec tego będzie dalej. Obawiał się 
rzeczy najgorszych, z upadkiem Rzeczypospolitej włącznie. Możliwości 
uzdrowienia sytuacji widział jedynie wówczas, gdyby w Polsce zapa
nował wreszcie ład i porządek. Często więc wypowiadał tego rodzaju 
pragnienia. Chciałby, aby Rzeczpospolita była krajem silnym, bogatym 
i spokojnym, aby wzajemne stosunki między nią a Śląskiem rozwijały 
się tak samo pomyślnie, jak niegdyś. Szczerze i gorąco życzył tego 
zarówno swym rodakom, jak i mieszkańcom Rzeczypospolitej, widząc 

&4 Omawiając zainteresowania Hofmanna sprawami polskimi warto jeszcze po
·wrócić do jego poezji, a dokładniej - do jego epigramów. Hofmann napisał ich
sporo, w tym jeden ioświęcony Mikołajowi Kopernikowi:

Hier ruht Copernicus; doch nein, er kan nicht ruhn: 
Die erde laufft ja rum, der muss ers gleiche thun. 
Er wird auch eher nicht z1:1r wahren ruhe kommen, 
Biss ihn die sonne hat in himmel aufgenommen. 

Herrn von Hofmannswaldau . und anderer Deutschen auserlesener und bissher

ungedruckte-r Gedichte, cz. VI, Leipzig 1722, s. 78-79. Inna wersja tego epigramu 
znajduje się w rękopisie BUWr., sygn.: Akc. 1969/426: 

Hier liegt Copernicus der Sternen Freund begraben, 
der auch in dieser Kruft nicbt Ruhe sucht zuhaben, 
Damit sein neuer Wabn so desto fester steh, 
und nicht durch seine Ruh die Sonne ruh vergeh. 
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w takiej współpracy korzyści nie tylko dla obu sąsiadujących ze sobą 

krajów, ale także dla całej chrześcijańskiej Europy. Ze wszystkich pra

wie listów adresowanych do Imhofa przebija wyraźnie ton wielkiej 

sympatii Hofmanna dla Polski oraz szczere współczucie i ogromne zanie

pokojeni� z powodu trudnqści występujących w tym kraju w ostatnich 

latach. Takie też odczucie musiała treść tych listów wywrzeć w Norym
berdze. 

Trudno ustalić, jak szeroko oddziaływały na Zachodzie relacje Hof
manna. Ich treść informatorska, jako zbyt zwięzła, często spóźniona i nie 

>
dość dokładna, zapewne nie mogła konkurować z obszernymi i szcze-
gółowymi doniesieniami wyspecjalizowanych agencji informacyjnych. 
Miała za to nad nimi cenną przewagę w postaci rzeczowego i ciekawego 
spojrzenia i oceny bieżącej sytuacji w Europie środkowej i wschodniej, 
zwłaszcza w Rzeczypos,Politej. Ważne to było w Norymberdze, mieście 
tradycyjnie już interesującym się wydarzeniami w Polsce. Własne spoj
rzenie Hofmanna wpływało więc na formowanie się ogólnych ocen spraw 
polskich na terenie Norymbergi, a za jej pośrednictwem w Niemczech. 
Bardzo przyjazne, nacechowane dużą dozą ogólnej sympatii nastawienie 
Hofmanna do Polaków i ich ojczyzny, tak wyraźnie zaznaczone w listach 
do Imhofa, rzutowało zatem bardzo korzystnie na kształtowanie się na 
Zachodzie opinii o Polakach oraz o Rzeczypospolitej drugiej połowy 
XVII w. Natomiast w dziejach wrocławskiej służby informacyjnej dzia
łalność informatorska Chrystiana Hofmanna von Hofmannswaldau 
stanowi jeszcze jeden przykład świadczący. o roli Wrocławia jako ośrodka 
wzajemnej wymiany wiadomości między Europą wschodnią a zachodnią. 

CHRISTIAN HOFMANN VON HOFMANNSWALDAU 

UND DIE POLNISCHE F'RAGE 

In der Geschichte des europaischen Informationsdienstes spielte die Stadt Wro
cław im 17. Jahrhundert eine wichtige Rolle. Die neuesten Meldungen sammelte 
in Wrocław auch der Rat der Stadt, der Nachrichten u. a. von dem Ntirnberger 
Patrizier, Publizisten und Gelehrten J. H. Imhof von Lonerstatt regelmiissig �rhielt. 
Im Auftrag des Wrocławer Stadtrates fiihrte die Korrespondenz mit Imhof in den 
Jahren 1657-1677 der bekannte Vertreter der damaligen schlesischen Dichtung 
Christian Hofmann von Hofroannswaldau. Hoffmannswaldau bedankte sich in sei
nen Briefen fiir die zugesandten Berichte aus West- und Stideuropa und libermit
telte Imhof kurze Mitteilungen und Beurteilungen aktueller polftischer, militiiri
scher, wirtschaftlicher und diplomatischer Ereignisse in Mittel- und Osteuropa, 
hauptsachlich aus der Republik Polen. Auf Grund dieser Korrespondenz liisst sich 
Hofmannswaldaus Einstellung zur polnischen Frage bestimmen. Der Dichter war 
liber die zunehmende Schwache der 'Republik Polen stark beunruhigt. Diese 
Schwiiche wirkte sich auch in Schlesien negativ aus, da sie zu einer fiir die 
Einwohner Schlesiens nacbteilig wirkenden betriichtlichen Einschriinkung der 
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schlesisch-polnischen Handelsbeziehungen filhrte. Im Zusammenhang damit brachte 
Hofmannswaldau in vielen Briefen an Imhof seinen Wunsch zum Ausdruck, dass � 

dieses Land wieder stark und reich werde und in Frieden lebe, dass sich die 
gegenseitigen Beziehungen zwischen Schlesien und Polen wieder wie einst giin-
stig entwickelten. Hofmannswaldau hatte viel Sympathie fiir die Polen und ihr 
Vaterland, seine Korrespondenz mit Imhof steht im Zeichen einer wohlwollen-
den freundlichen Haltung zu der polnischen Frage. Seine Einstellung iibte einen 
sehr giinstigen Einfluss auf die Bildung positiver Meinungen ii5er die Polen un.d 
die polnische Republik in Niirnberg und durch dessen Vermittlung auch weiter 
im Westen aus. Fiir die Geschichte des Informationsdienstes der Stadt Wrocław. 
dagegen liefert die Tatigkeit Hofmann von Hofmanns_waldaus ein weiteres Beispiel 
fiir die Bedeutung der Stadt als Zentrum des Informationsaustausches zwischen 
Ost- und Westeuropa. 




