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ZA LATA 1954-1975
Zestawił
Bo g d a n R o k tWrocław)
1954
1. KwaTtalnik Histo.nii KultuTy Materialnej (1953 z. 1/2, 1954 z. 1/2).
Rec.: Sobótka R. IX: 1954 Nr 3-4 s. 625-627.
1955
2. Agenci Bohda111a Chmie1niickie.go, <i Jerzego II Rakoczego na Mora
wach i na Śląsku. [W:] Sobótka R. X: 1955 Nr 4 s. 677-689.
3. Opole w świetle urbarzy z XVI wieku. [W:] KO R. I: 1955 Nr 3-4
s. 61-75.
4. Silesiaca oraz prace i a,rtykuły naświetlające pośrednio, d.z.aeje Slą
ska [W:] Sobótka R. X: 1955 Nr 3 s. 522-530.
5. Dziesięć· wieków Śląska. Wystawa w Muzeum Śląskim we Wro
cławiu. [W:] Sobótka R. X 1955 Nr 1-2 s. 272-277 [Wspólnie z J. Rabą].
6. Wan.tuła J.: Ka,rtki z d�iejów ludu Śląska Cieszyńskiego. Warszaiwa
1954. Rec.: Sobótka R. X: 1955 N[' 1-2 s. 281-289.
1956
7. Urb.arze dóbr zamkowych ,opol.sko-raciborskkh z 1566 i 1567 r.
Opracowali i przygotowali do druku R. Heck i J. Leszczyński. Wriocław
1956 ss. XXXII
276
6 map [Urbarze Śląskie pod red. J. Gierow
skiego t. 1].

+

+

Rec.: Smerda M.: S!. sborn. R. LV: 1957 Nr 1 s. 157-159; Topolski J.: Sobótka
R. XIII: 1958 Nr 1 s. 132-136; Dziewulski W.: ZSL R. XXI: 1958 Nr 3 s. 109111; Heiotz G.: Letopis I'.:. 7: Bautzen 1960 s. 312-'320.

8. Teksty ź.ródłowe do dziiejów chłopa śląskiego. Cz. I do 1945 ll'oku
pod red. J. Gierowskiego i J. Leszczyńskiego. Wrocław 1956 ss. 222 [Opra
cowanie części od początku XVI do połowy XVIII w.].
1 - Sobótka 1976, z. 2
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s
w pierwszym dziesięcio
9. Ludzie Jum.i i czeladź najemna na Sląku
leciu po wojnie trzydziestoletniej. [W:] SobótkaR. XI: 1956 Nr 4 s. 513580 i 654.
10. Przyczynki do dz,iejów walk klas:owych chłopów gór.nośląskich
w pierwszej połowie XVIII w. [W:] KO R. II: 1956 Nr 4 s. 46-56.
11. Samsonowicz H.: Rzemiosło wiejskie w Polsce XIV-XVI! w.
Wairszawa 1954. Rec.: Sobótka R. XI: 1956 Nr 1 s. 141-144.
12. Indra B.: Povstani nevolniku v Olclli.sove u Opavy r. 1765. Pri
spevek k velkemu hnuti nevolniku ve Slezsku r. 1766. [W:] Sł. sborn.
R. LI: 1953 Nr 3 s. 339-352. Rec.: Sobótka R. XI: 1956 Nr 3 s. 475-477.

1957
13. Konferencja historyków polskich i czechosłowackich w Cieszynie.

[W:] SobótkaR. XII: 1957 Nr 4 s. 584-588.

14. Smerda M.: Protireformace a narodnostni situace v Hornim Slez
sku (K otazkam dejin Slezska. Diskuse a materiały z konference). Red.
A. Grobelny. Ostrav,a 1956 s. 96-110. Rec.: Sobótka R. XII: 1957 Nr 1
s. 101-105.
15. Boelcke W.: Zur Lage der Oberlausitzer Bauern vom ausgehen
den 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert. [W:] Letopis 1955 Nr 2
s. 3-124.Rec.: SobótkaR. XII: 1957 Nr 1 s. 96-101.
16. Palm E.: Beitrage zur Geschichte des Klassenkampfes des Ober
lausitzer Landvolkes zur Zeit des Spatfeudalismus. j!W:] Letopis 1953
Nr 1 s. 3-120.Rec.: SobótkaR. XII: 1957 Nr 2 s. 281-283.
1958
17. Chłop śląski w walce z kontrireformacją w dTugiej połowie XVII
stulecia. [W:J KOR. IV: 1958 Nr 2 s. 104-133.
18. Maici.my k staiwiz;nam b1,.1rskich zbezkow w H01rnjej Łuzycy
w druhej polojcy XVII. stoleća. [W:] Letopis zwj. III/1 1958/1959 Bu
dysin 1958 s. 63-130.
Rec.: Orzechowski K.: Sobótka R. XV: 1960 Nr 1 s. 79-80.
19. Niez.nany patent króla czeskiego Fryderyka I w sprawie burntu
chłopskiego w księstwie świdnicko-jaworskil'!1. [W:] Sobótka R. XIII:
'
1958 Nr 3 s. 471-473.
20. Nove polske prace o dejinach Slezske vsi v 16.-18. stoleti. [W:]
Historie a musejnictvi R. III. 1958 Nr 2 s. 105-116.
21. W sprawie dyskusji 1I1ad urbarzami śląskimi. W odpow.iedzi doc.
drowi J. Topolskiemu. [W:] SobótkaR. XIII: 1958 Nr 1 s. 153-155 [Pole
mika. Wspólnie z J. Gierowskim iR. Heckiem].
22. Vom Mittelalter zur Neuzeit. Zum 65. Geburtstag von Heinrich
Sproemberg, herausgegeben von Hel!mut Kretzschmar. Forschungen zur
Mitte1alterlichen Geschichte. I-Ierausgegeben von H. Sproemberg und
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H. Kretzschmar, unter Mitarbeit von G. Heitz und E. Werner. Bd. I. Ber
lin 1956. Rec.: KH R. LXV: 1958 Nr 2 s. 588-589.
23. Macek J.: O tridnim boij za feudalismu (XVII-XVIII st.). [W:]
. CCH R.V: 1957 Nr 2 s. 289-301. Rec.: Sobótka R. XIII: 1958 Nr 3
s. 495-502.
24. Letopis zwj. 2/Cz. 1-2 Budisin 1956-1957. Rec.: Sobótka R. XIII
1958 N!r 4 s. 652-656.
25. Boelke W.: Bauer und Gutsherr in der Oberlausitz. Ein Beitrag
zur Wfrtschafts-, Sozia,l- und Rechtsgeschichte der Ostelbische:n Gutsher
rschaft. Bautzen 1957. Rec.: Sobótka R. XIII: 1958 Nr 1 s. 150-151.
26. Płacht O.: Lidnatost a spolecenska skladba ceskeho sta'1:u v 16.18. stoleti. Praha 1957. Rec.: Sobótka R. XIII: 1958 NI' 1 s. 151.
27. Turek A.: Suopis urbafu ostravskeho kraje 15.-18. soołeti. Opa
wa 1954. Rec.: Sobótka R. XIII: 1958 Nr 1 s. 151-152.
28. Jirasek J.: Poddani na panstvi olomuckeho biskupstvi v druhe
polovine 16. stoleti. [W:] RCAV Rsv R. 67: 1957 z. 10 ss. 112. Rec.: So
bótka R. XIII: 1958 Nr 2 s. 339-340.
29. Walter M.: Z dziejów polskości klasztoru cystersek w Trzebnicy
w latach 1589-1741 na tle stosunków polsko-habsburskich. [W:] Zesz.
Nauk. U. W. ser. A Nr 8 Hist. I Wrocław 1957 s. 5-110. Rec.: Sobótka
R. XIII: 1958 Nr 2 s. 342-343.
30. Boelke W.: Das Lii.ndliche Wirtschaftsleben einer Oberlausitzer
Standesherrschaft bis zum Ausgange 18. Jahrhunderts [Heimatkunde und
Landesgeschichte. Zum 65. Geburtstag von Rudolf Lehmann. Herausge
geben von F. Beck. Sonderdruk. Weimar 1958]. Rec.: Sobótka R. XIII:
1958 Nr 3 s. 515.
1959
31. Rządy Bethlena Gabora na Górnym Sląsku (1620-1624). [W:]
Sobótka R. XIV: 1959 Nr 3 s. 307-351 i 442.
Rec.: Toegel !'vI.: CCH R. XVIII: 1960 Nr 4 s. 600.

32. Selska povstani v Cechach a na Morave v letach 1679-1680
a soucasna hnuti poddanych v knizectvi Svidnicko-javorskem a hrabstvi
Kladskem. [W:] Sł. sborn. R. LVII: 1959 Nr 3 s. 313-319.
33. Selske povstani v Broumove a soucasne hnuti sedlaku ve Slezsku.
[W:] Zprawodaj Okresniho musea v Broumove 1959 Nr 2 s. 63-68.
34. Aus der Geschichte der Bewegungen der Handwerksgesellen in
Gorlitz zu Anfang der zwanziger Jahre des XVIII. Jahrhunderts. [W:]
Leopis zwj. III/2 1958/1959 Budysin 1959 s. 372-394.
35. Nesto pfispomnjenjow k powójnskim polskim sledźenjam wo sta
wiznach sleskeje wsy wot XV. hac do połojcy XVIII. stoleća. (W:] Leto
pis zwj. III/2 1958/1959 Budysin 1959 s. 563-571.
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36. Klernm V.: Bauernbewegungen des 16. Jahrhunderts im Mairk
g,r.aftum Oberlausitz. [W:] Letopis zwj. III/1 Budysin 1958 s. 26-62. Rec.:
Sobótka R. XIV: 1959 Nr 2 s. 234-236.
37. Dostał F.: Valasska povstani za tficetilete valky (1621-1644). Ze
Zapasu Vychodomorawskeho Lidu. Praha 1956. Rec.: Sobótka R. XIV:
1959 Nr 2 s. 239-240.
38. Czapl�ński W.: Polityka Rzeczypospolitej Polskiej iW latach 15761648. [W:] Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
w Kirakow.ie 14-17 wirześnia 1958 ;r. T. 1 Warszawa 1958 s. 91-98. Rec.:
Sobótka R. XIV: 1959 Nr 1 s. 134.
39. Długoborski W., Gierowski J., Maleczyński K.: Dzieje Wrocławia
do roku 1807. Warszaw,a 1958. Rec.: Sobótka R. XIV: 1959 Nr 2 s. 245.
40. Rejstffik casopisu „Zeitschrift filr Geschichte und Kulturgeschich
te Schlesiens" [Peci Slezskego studidniho ustavu w Opave. Zestav. J. Or
lik. Ostrava 1958]. Rec.: Sobótka R. XIV: 1959 Nr 3 s. 427.
41. Kalus J.: Bibliograf,ie nurnismatńcke literatury o Slezsku ai K]ad
sku. Puli'kace Slezskeho musea Sv:azek 4 Nr 3 Opawa 1958. Rec.: Sobótka
R. XIV: 1959 Nr 3 s. 427.
42. Urban W.: Języik polski w duszpasterstwie diecezji wrocławskiej.
[W:] Polonia Sacra T. 2: 1958 s. 219-261. Rec.: Sobótka R. XIV: 1959
Nr 3 s. 428-429.
43. Jana.cek J.: Pivovarnictvi v ceskych kralovskych mestech v 16.
stoleti. (W:] RCAV R. LXIX: 1959 Nr 1 Praha 1959. Rec.: Sobótka R.
XIV: 1959 Nr 3 s. 430.
44. Poliisensky J.: Nizozemska politika a Bila Hora. Praha 1958. Rec.:
Sobótka R. XIV: 1959 Nx 3 s. 430-431.
45. Smerda M.: Tesinske komorni panstvi v polovine 17. stoleti. [W:]
Sł. sborn. LIX: 1959 Nir 1 s. 39-71. Rec.: Sobótka R. XIV: 1959 Nr 3
s. 431 [Nota sprawozdawcza].
46. Urban W.: Jan Feliks Ambroży Podewitz, nyski bibliofil XVII
wieku. (W:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 3: 1957 Z. 2 s. 241-260.
Rec.: Sobótka R. XIV: 1959 Nr 3 s. 432.
47. Kolejka J.: ,,Samostatnost" Horniho Slezska a vyznam jeho del
nickeho hnuti v letech 1919-1920. [W:] SL sborn. R. LIX: 1959 Nr 1
s. 1-10. Rec.: Sobótka R. XIV: 1959 Nir 3 s. 432-433.
1

1960
48. Z dmejów chłopów pogórskich. [W:] Zesz. Nauk. U. W. Hist. III
se;r. A nr 23 Warszawa-Wrocław 1960 s. 5-47.
Rec.: Orzechowski K.: Sobótka R. XV: 1960 Nr 4 s. 578-579.

49. Ruchy chłopskie w dzńsiejszym Gorzanowie po wojnie trzydziesto
letniej. [W:] Rocznik Ziemi Kłodzkiej T. 4-5: 1959-1960 Kłodzko 1960
s. 43-93.
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50. Spisy czeladzi folwa!I"cznej w księstwie wrocławskim w 1654 r.
[W:] SiM pod red. K. Popiołka T. 3 Wrocław 1960 s. 377-450.
Rec.: Orzechowski K.: Sobótlca R. XIV: 1961 s. 289.

51. Struktura społeczna i stosunki demograficzne na wsi klodzlciej
w X.VII wlieku. [W:] Sobótka R. XV: 1960 Nr 4 s. 479-496 i 619-620.
52. Dziewulski W.: Walka chłopów pod.oławskich zakonu maJtańsk!iego
o wolność wyznania w końcu XVI wieku. [W:] KO R. V: 1959 Nr 4
s. 145-153. Rec.: Sobót'lva R. XV: 1960 Nr 3 s. 401-402.
53. Metsk F.: Der Anteil der Stande des Markgraftums Oberlausitz
an der Entstehung der Obersorbischen Schriftsprache (1668-1728). [W:]
Ztschr. f. slav. Phil. 1959 Z. 1 s. 122-148. Rec.: Sobótka R. XV: 1960
Nir. 3 s. 402-404.
54. Letopis zwj. III/2 Budisin 1959. Rec.: Sobótka R. XV 1960 Nr 4
s. 573-575.
55. Orzechowski K.: Chłopskie -pos,ilid,anie ziemi na Górnym Śląsku
u schyłku epoki feudalnej (posiadanie lassyckie). Stuwum historyczno
pra:wne. Opole 1959. Rec.: Sobótka R. XV: 1960 Nr 4 s. 575-577.
56. Heck R.: Studia nad położeniem ekonomicznym ludności wiejskiej
na Śląsku w XVI wieku. Wrocław 1959. Rec.: Zśl. R. XXIII: 1960 Nr 1
s. 148-152.
57. Rombowska. A.: Nauka języka polskiego we Wrocławiu (koniec
wieku XVI - połowa wieku XVIII). Wrocław 1960. Rec.: Zśl. R. XXIII:
1960 Nr 4 s. 675--676.
58. Głombiowsk,i K.: Polska literatura historyczna na śląsku od XVI
do końca XVIII w. Studium z zakresu historii użytkowania 'ks!iążki. Kato
wice 1960. Rec.: Zśl. R. XXIII: 1960 Nr 4 s. 676-682.
59. Kfivka J.: Litomyslsky velkootatek .za Perstejmi (Piuspevek k de
jinam teskeho velkostatku v 16.-71. stol.). [W:] RCAV Rsv. 1959 Z. 7.
Rec.: Sobótka R. XV: 1960 Nir 1 s. 94.
60. Metsk F.: Serbsko-polska recna hranica w 16. a 17. lestoletku [W:]
Letopis zwj. III/1 Budysin 1958 s. 3-25. Rec.: Sobótka R. XV: 1960 Nr 1
s. 94-95.
61. Sołta J.: Die Ertragsentwicklung m der LandwiTtschaft des Klos
ters Marienstern. Zur Entwicklung der 9etreideertrage unter den Be
dingungen des Preussischen Weges der bilrgerlichen Agrarevolution.
Bautzen 1958 [S I nr l]. Rec.: Sobótka R. XV: 1960 Nr 1 s. 95.
s
62. Wolańki M.: Śląskie miary nasypne (zbożowe) w XVIII w. (W:]
Zesz. Nauk. U.W. Hist. II Wrocław 1959 s. 1-43. Rec.: Sobótka R. XV:
1960 Nr 1 s. 96.
63. Smerda M.: Parcelace tesinskych dworu v letech 1769-1772 a vznik
ustronskych zelazarem. [W:] SZ. sborn. R. LVII: 1959 Nr 4 s. 423-446.
Rec.: Sobótka R. XV: 1960 nr 4 s. 579.

156

Bogdan Rok

1961
64. Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckiim w drugiej połowie XVII
wieku. Wrocław 1961 ss. 393+mapa [Monografie Śląskie Ossolineum pod
red. J. Gierowskiego T. 2].
Rec.: Orzechowski K.: Sobótka R. XVII: 1962 Nr l s. 104-109; Szaflik J. R.: KH
R. LXIX: 1962 Nr 2 s. 486-489; Smerda M.: si. sborn. R. LX: 1962 Nr 2 s. 274-277;
Sołta J.: Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft R. X: 1962 Nr 5 s. 1210-1211; Solta
J.: Letopis Nr 9/1 Bautzen '1962 s. 88-93.

65. Zbihani slezskych a homoluzicych poddanych do Cech a na Mo
ravu v 17. stoleti. [W:] SL. sborn. R. LIX: 1961 Nr 1 s. 49-62.
Rec.: Toegel M.: CCH R. IX: 1961 Nr 4 s. 605; Sołta J.: Letopis Nr 9/2 Bautzen
1962 s. 126-127.

66. Problem chłopskii na sejmie górnołużyckim od zarania XVI do po
czątków XVII wieku. [W:] Sobótka R. XVI: 1961 Nr 2 s. 143-160 i 314.
Rec.: Sołta J.: Letopis Nr 9/1 Bautzen 1962 s. 108.

67. Letopis Cisło 7 Bautzen 1960. Rec.: Sobótka R. XVI: 1961 Nr 2
s. 282-284.
68. Rocznik Ziemi Kłodzkiej T. 4-5: 1959-1960 Kłodzko 1960. Rec.:
Sobótka R. XVI: 1961 Nr 4 s. 620-621.
69. Urban V.: Le role de l'eglise dans l'histoire des liens entre la
Silesie et la Pologne [Cahiers Pologne-Allemagne. Faits et Documents
1960 Z. 1 s. 23-37 i Z. 2 s. 26-37]. Rec.: Sobóka R. XVI: 1961 Nr 1
s. 128.
70. Koci J.: Hnuti nevolneho lidu na nekterych severoceskych pan
stvich v lete 1775. Prispev,ek k letni fazi nevolnickeho povstani v Ce
chach v r. 1775. [W:] CCH R. VIII: 1960 Nr 5 s. 636-661. Rec.: Sobótka
R. XVI: 1961 Nr 1 s. 128-129.
71. Heck R.: Reformacja a problem walk,i klasowej chłopów śląskich
w XVI Wlieku. [W:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce R. VI: 1961 s. 2948. Rec.: Sobótka R. XVI: 1961 Nr 4 s. 623.
72. Czapliński W.: Ziemie zachodnie w polityce Rzeczypospolitej szla
checkiej (1572-1764). [W:] KH R. LXVIII: 1961 nr 1 s. 3-27. Rec.:
Sobótka R. XVI: 1961 nr 4 s. 624.
73. Nowotny P.: C:isinskeho narodni program na zakładże jeho swet
nnahlada. Budysin 1960 [SI nr 13]. Rec.: Sobótka R. XVI: 1961 Nr 4
s. 624-625.
74. Urban W.: Polskie księgi zapowiedzi małżeńskich w parafii Syców
z XIX wieku. [W:] Nasza Przeszłość T. 13: 1961 s. 289-291. Rec.: So
bótka R. XVI: 1961 Nr 4 s. 625.
75. Urban W.: Księgozbiór ks. Sebastiana Schleupnera w Bibliotece
Kapitulnej we Wrocławiu. [W:] Roczniki Teologiczno-Historyczne T. 7:
1960 [druk] 1961 Z. 2 s. 103-117. Rec.: Sobótka R. XVI: 1961 Nr 4 s. 625.

....
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1962
76. Zwa.J.manie chłopów od poddaństwa na Pogórzu Sudeckim w drn
giej połowie XVII w. [W:] SiM pod red. K. Popiołka T. 4: Wrocław
1962 s. 5-21.
77. Walka protestanckiej ludności wiejskiej na Pogórzu Sudeckim
z kontrreformacją. [W:] SiM pod red. K. Popiołka T. 4: Wrocław 1962
s. 23-64.
Rec.: Smerda M.: SZ. sborn. R. LX:II: 1964 Nr 2 s. 271-272.

78. Die Oberlausitz in den ersten Jahren des Nordischen Krieges
(1700-1709). [W:] Urn die pol:nische Krone. Sac}?sen und Polen wahrend
des Nord'ischen· KTieges 1700-1721 pod .red. J. Gierowskiego i J. Ka
lischa. Berlin 1962 s. 70-94.
Rec.: ·Sołta J.: Letop-i.s Nr 9/2 Bautzen 1962 s. 126; Menzel J. J.: Zeitschrift fiir
Ostforschung R. X!I[: 1963 Nr 1 s. 177-179; Ojrzyński J. A.: PH R. Ll'V: 1963 Nr 4
s. 712-714.

79. Przejście Górnych Łużyc pod panowanie Saskiie. [1W:] Sobótka
R. XVII: 1962 Nr 3-4 s. 345-374 i 514.
Rec.: Solta J.: Letopis Nr 11/1 Bautzen 1964 s. 96.

80. Polskie lll'ba�e ,parafia.line z Sierakowa i Sadowa w powiecie lu
blinieckim z początków XVIII stulecia. [W:] ZŚL R. XXV: 1962 Nr 2
s. 462-473.
81. Studia z dziiejów polskich i czechosłowackich T. 1 pod· .red. E. Ma
leczyńskiej i K. Maleczyńskiego. Wrocław 1960 Rec.: Z$1. R. XXV:
1962 Nr 1 s. 130-133.
82. Schmidt E.: Die Zisterzienserinnenabtei St. Marienstern und
die Wallfahrtskirche zu Rosenthal. Leipzig 1959. Rec.: Sobótka R. XVII:
1962 Nir 1 s. 121.
83. Kunze A.: Zittaus (Żytawa) Weg in die Welt. Zittau-Gorlitz
b.r. Rec.: Sobótka R. X:VII: 1962 Nr 1 s. 121.
84. Nyrek A.; WiatrQIWski L.: Gospodarka rybna w księstwie pszczyń
skilm od końca XiVII do pocz. XIX w. [W:] Zesz. Nauk. U. W. ser. A
Nr 30 Hist. V Wrocław 1961 s. 81-127. Rec.: Sobótka R. XVII: 1962
Nr 1 s. 123-124.
85. Kwaśny Z.: KopaJ:nictwo !i przeróbka TUdi cymrowych w Gierczy
nie w lata,ch 1736-1756. [W:] Zesz. Nauk. U. W. ser. A Nr 30 Hist. V
Wrocław 1961 s. 19-52 Rec.: Sobótka R. XVII: 1962 Nr 1 s. 124.
86. Bieda T.: Z życta cechu płócienników w Dzi-erż()llliowie ·rw latach
1742-1800. [W:] Zesz. Nauk. U.W. ser. A Nr 30 Hist. V Wrocław 1961
s. 53-80. Rec.: Sobótka R. XVII: 1962 Nir 1 s. 124-125.
87. Janczak J.: Okręgi sadow.nicze na Śląsku pod koniec XVIII wieku.
[W:] Zesz. Nauk. U. W. ser. A Nr 30 s. 3-17. Rec.: Sobótka R. XVII:
1962 Nr 1 s. 125.

158

Bogdan Rok

88. Czok K.: Die AuswiTkungen des Bautzener Aufstandes von 1405.
[W:] Letopis Nr 8 Bautzen 1961 s. 108-126. Rec.: Sobótka R. XVII: 1962
Nr 2 s. 306.
89. Mika A.: Rozwój gospodarki dworskiej na ziemi.lach czeskich od
XIV do XVII w. [W:] Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
T. 22: 1960 Pozmań 1961 s. 11-30. Rec.: Sobótka R. XVII: 1962 Nr 2
s. 306-307.
90. Smerda M.: Postaveni poddanych ve stfedni Ewope v obdobi
pozdniho feudalismu se zfetelem k jejich pravn.im vzitahum k pude,
zvliiste ve Slezsku. [W:] Slovanske historycke studie T. 4: 1961 s. 263322. Rec.: Sobótka R. XVII: 1962 Nr 2 s. 307.
91. Schneider J.: Materialien .zur Geschichte des Bautzener Weich
bildes und seimer Raisdorfer 2 Tl. Von 1547 bis 1648. [W:] Letopis Nr 8
Bautzen 1961 s. 183-199. Rec.: Sobótka R. XVII: 1962 Nr 2 s. 307-308.
92. Matiejek F.: Gospodarka szlachecka i chłopska na środkowym
Sląsku w XVI wieku. [W:] SiM pod red. K. Popiołka T. 4 Wrocław 1962
s. 423-452 [Tłum. z jęz. -czeskiego].
1963
93. Walka klasowa i walka o wolność wyzna:nria. [W:] Hisitoria Śląska
T. 1: do roku 1763 pod red. K. Malecz.yook.iego Cz. 3: od końca XVI w.
do r. 1763 W,rocław 1963 s. 143-177.
94. Dzieje polityczne (od końca XVI w. do 1675). [W:] Tamże s. 303403 [WspóLnie z K. Piwarskim].
95. Stany Górnych Łużyc w latach 1635-1697. WTocław 1963 ss. 300
[Prace Wrodaiwskliego Towarzystwa Naukowego ser. A Nr 95].
Rec.: Poliśensky J.: CCH R. XU: 1964 Nr 5 s. 76�771; Schiler K. J.: Siichsische
Heimatbliitter R. X: 1964 Nr 5 s. 474-475; Sołta J.: Letopis Nr I� Bautzen 11965
s. 278-281; Orzechowski K.: Sobótka R. XXI: 1966 Nr 3 s. 472-478; Smerda M.
Sł. sborn. R. LXIV: 11966 Nr 1 s. 139-141.

96. Urbarze dóbr zamkowych Górnego Śląska z lat 1571-1640 opra
cowali i przygotowali do druku R. Heck, J. Leszczyński i J. Petrań.
Wrocław 1963 s. XIV 309
mapa [Urb.arze śląskie T. 3 pod red. J. Gie
rowskiego].

+

Rec.: Matejek F.: SZ. sborn. R. LXII: 1964 Nr 2 s. 272-275.

97. Walka szlachty gómołużyckiej z oligarchią urzędruczą w XVII
wieku. [W:] Sobótka R. XVIII: 1963 Nr 3 s. 246-276.
Rec.: Sołta J.: Letopis Nr 11/2 Bautzen 1964 s. 23'1.

98. Emigracja wyznaniowa ze Sląska do Górnych Łużyc w XVII i po
cząitkach XVIII w. [W:] Studia z Dziejów Kościoła Katolickiego R. III:
1962 Nr 1 Warszawa 1963 s. 123-149.
Rec.: Sołta J.: Letopis Nr 11/1 Bautzen 1964 s. 96.
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99. Stooy Górnych Łużyc oo przejścia w dziedziczne posiadanie sas
kie do unii polsko-saskiej (1635-1697). Streszczenie. [W:) Sprawozdania
Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego R. XVI: 1961 ser. A Wrocław
1963 s. 29-33.
100. Franz G.: Der dreissigjahrige Krieg und das deutsche Volk.
Untersuchungen zur Bevolkerungs- und Agrargeschichte. 3 Vermehrte
Auflage. Stuttgart 1961. Rec.: Sobótka R. XVIII: 1963 Nr 2 s. 187-191.
101. Kochański W.: Dole i niedole Serbołużyczan. Warszawa 1962.
Rec.: Sobótka R. XVIII: 1963 Nr 4 s. 499-504.
102. Kavka F.: Bil'a Hora a ceske dejiny. Praha 1962. Rec.: Sobótka R.
XVIII: 1963 Nr 2 s. 205.
103. Pol!isensky J.: Ttioatileta, va.łka a cesky narod. Pr.aha 1960. Rec.:
Sobótka R. XVIII: 1963 Nr 2 s. 205-206.
104. Sindelaf B.: Slezska otazka ;na Mi.rovem kongresu Vesitfalskem
1643-1648. [W:] Sborn. pr. R. X: 1961 rada historicka C c. 8 s. 261295. Rec.: Sobótka R. XVIII: 1963 Nr 2 s. 206.
105. Smerda M.: K otazce zbojructvi jako formy tridniho boje. [W:]
Sborn. pr. B,. X: 1961 rada historicka C c. 8 s. 313-332. Rec.: Sobótka
R. XVIII: 1963 Nr 2 s. 206-207.
106. P.itronova B.: K otazce prusko-rakouske spoluprace proti hinuti
lidovych mas ve Slezsku koncern 18. stoleti. [W:] Sborn. pr. R. X: 1961
rada historicka C c. 8 s. 333-341. Rec.: Sobótka R. XVIII: 1963 Nr 2
s. 207.
1964

107. Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern i.n den Jahren 1635-1720. Ballltzen 1964 ss. 331 + mapa.
Rec.: Simon A.: Nowa doba R. XVIII Nr 201 z dn. 29 VIII Hl64 r.; Orzechowski
K.: Sobótka R. XX: 1965 Nr 3 s. 421-424; Hroch H.: CCH R. XIII: 1965 Nr 1 s. 142;
Hartstock E.: RozhLad. Casopis za serbsku kulturu R. XV: 11.965 Nr 8 s. 2'50-251;
Klemm V.: Zeitschrift filr Geschichtswissenschaft R. XIIl: 1965 Nr 4 s. 739; Boelke
W.: Zeitschrift fur Agrargeschichte und Agrarsoziologie R. XIII: 1965 Nr 1 s. 114115; śołta J.: Letopis Nr 13/1 Bautzen 1966 s. 70.

108. Nowe da:ne do stosunków demograficznych na Dolnym Śląsku na
przełomie XVII i XVIII w. [W:] Sobótka R.. XIX: 1964 Nr 1-2, s. 97-115.
Rec.:

SoMa J.: Letopis Nr 11/2 Bautzen 1964 s. 231.

109. Jeirzy III (1611-1664) książę brz,eski. [W:] PSB T. 11 Wrocław
1964-1965 s. 186-187.
110. Jerzy Wlilhelm (1660-1675) książę brzesko-legnicki. [W:] T.amże
s. 187.
111. Kalinowski Ignacy (zm. po 1782). [W:] Tamże s. 455-456.
112. Das „Zuchtigungsrecht" (Lus castigaindi) gegenilber den Unter
tanen lin der Oberlausitz wahrend des 17. und der ersten Ha.lite des 18.
Jahrhundeirts. [W:] Letopis Nr 11/1 Baut:zien 1964 s. 55-72.
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Rec.: Matwijowski K.: Sobótka R. XX: 1965 Nr 4 s. 634---<>35.

113. Lehmann R.: Geschichte der Ni,ederlausitz. Berlin 1963. Rec.:
Sobótka R. XIX: 1964 Nr 3-4 s. 400-404.

114. Raupp J.: Sorbische Volksmusikanten und Musikinstrumente.
Bautzen 1963 [Schriftenreiche des Instituts fur Sorbische Volksforschung
in Bautzen bei der Deutschen Akia.demie der Wissenschaft zu Berlin
Nr 17]. Rec.: Sobótka R. XIX: 1964 Nr 3-4 s. 435.
115. Ogrissek R.: Siedlungsform und Soz:ilalstruktUJr ag�aró.scher Sii.ed
lungen in der Ostoberlausitz seit dem 16. Jahthundert. Gorlitz 1961
[Schriftenreihe des Ratsarchivs des Stadt Gorlitz nr 2]. Rec.: Sobótka
R. XIX: 1964 Nr 3-4 s. 436.
116. Metsk F.: Ludność serbołużycka na terenie państwa stanowego
Barsc-Brody i jej germanizacja od końca XVII w. na t1e historii połitycz
nej i gospodarczej. [W:] SiM T. 5 Wrocław 1963 s. 292-346. Rec.: So
botka R. XIX: 1964 Nr 3-4 s. 436-437.
117. Oberlausitzer Forschungen. Bei,trage zur Laindesgeschkhte, im
Einvennehnen mit deT Hii.sitorischEm Kommisskxn bei der Sachsische,n
A'kademie der Wissenschaften. Herausgegeben von M. Reuther. Leipzig
1961. Rec.: Sobótka R. XIX: 1964 Nr 3-4 s. 437.
118. La Renaissance et la reformation en Pologne et en Hongrie. Bu
dapest 1963 ,[Studia Historioa Academiae ScientiiaTUm Hungaricae T. 53].
Rec.: Sobótka R. XIX: 1964 Nr 3-4 s. 438-439.
1965
119.. Projekty reformy państwa polskiego na se1m1e koronacyjnym
Jana Kazimierza w 1649 r. [W:] O naprawę Rzeczypospohi.tej XVII
XVIII w. W,ar, szarwa 1965 s. 89-96.
Rec.: Li'biszowska 'Z.: KH R. LXXIII: 1966 Nr 4 s. 69'5.

120. Nieudana próba -odzyskania księstwa opoJsko-raoibors:kiego przez
Habsburgów w 1652 roku. [W:] Sobótka R. XX: 1965 Nr 1 s. 36-44.
121. Starnd und Au:Egaben d,er Forschung zw- Ge$·Chichtle der Ober
lausitz im Spatfeudialismus. [W:] Letopis Nr 12 Bautzen 1965 s. 89-116.
Rec.: Matw.ijowski K.: Sobótka R. XX: J.965 s. 635.

122. Dorobek histmyków wrocławskich w zak.r,esie dziejów Śląska
w minionym dwudzi1eStoleciu. ['W:] Nauka polska we Wmcłarwiu w latach
1945-1965 i jej zmaczenie społeczne. Wtocław 1965 s. 36-47.
123/1?4. Nev,eux J. B.: L'Europe Centrale. La Lusace terr,e de tran
sition de la paix de Prague (1935) a nos jours. Cahiers de Relations Inter
nationales. StraSibourg 1964. Rec.: Sobótka R. XX: 1965 Nr 2 s. 104-106;
Letopis NT 12 Bautzen 1965 s. 274.
125. Metsk F.: K wobydJenskej s:tatistice markhrabinstwa Hcmnj,eje
Łuzky zesrjedź -16. do zaipofatka 18. letstotka. [W:] Slavia Occidentalis
T. 23: 1963 is. 161-178. Rec.: Sobótka R. XX: 1965 Nr 1 s. 102-104.
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126. Musiat M.: Zur Lebensweise des l,a:ndiw.irtschaftlichen Gesiindes
in der Oberlausitz. Bautzen 1964. Rec.: Sobótka R. XX: 1965 NT 2 s. 237239.
127. Metsk F.: Der Beitrag Abraham Frencels (1656-1740) zur sor
bischen Demographie ill1 der Zeit des Spatfeudalismus. [W:] Zeitschrift
fur Slavistik Bd. VIII: 1963 Z. 2 s. 229-258. Rec.: Sobótka R. XX:
1965 Nr 1 s. 1-28.
128. Casowa dokumentacija k na.jnowsim serbskim stawiznam. Zesta
jał a zawad spisał B. Cy.z 1945-1960. Budysin 1965. Rec.: Sobótka R. XX:
1965 Nr 3 s. 444.
1966
129. Dyplomacja· polsk.a w dobie unii pers0!11alnej polsko-saskiej. [W:]
Polska służba dyplomatyczna XVI-XVIII w. pod red. Z. Wójcika. War
szawa 1966 s. 369-430 [Wspólnie .z J. Gi'erawskim].
Rec.: Ojrzyński J. A.: KH R. LXXV: 1968 Nr 1 s. 165-167.

130. Górnołużycka ustawa o poddanych z 1652 r. [W:] AUWr. ser. A
Nr 54 Hist. XII WTocław 1966 s. 3-29.
131. Dwaceci let dzeławosće wrocławskich stawi:znarjow k stawiznam
Sleskeje. [W:] Rozhlad. Casopis za Serbsku Kulturu R. XVI: 1966 Nr 1
s. 19-22 Nir 2 s. 52-57 Nr 3 s. 82-85.
132. Cesi a Połaci v minułosti T. I pod red. J. Macurka. Praha 1964.
Rec.: Sobótka R. XXI: 1966 Nr 3 s. 365-371. [Wspólnie z E. Ma\ec,zyńską].
1967
133. Najem iprzymusowy w Górnych Łużycach do początków XVIII
wó.eku. [W:] Sobótka R. XXII: 1967 Nr 3 s. 304-323.
134. Kożuse:ek W.: Jan Benedykt Solfa - lekaTz polskiego Odrodze
nia. Wrocław 1966. Rec.: Sobótka R. XX1I: 1967 Nr 1-2 s. 226-228.
1968
135. Kośoiół katolicki w Górn�ch Łużycach w początkach panowania
saskiego. [W:] Studia z dziejów 'kultury i ideologii. Wrocław 1968 s. 215221.
136. Fr.anciszek Magni w służbie Władysława IV. [W:] Sobótka R.
XXIII: 1968 NT 1 s. 24-38.
•137. Bazylow L.: Siedmiogród a Polska w latach 1576-1613. War
szawa 1967. Rec.: Sobótka R. XXIII: 1968 Nr 2 s. 283-284.
1969
138. Władysław IV a Śląsk w latach 1644-1648. Wrocłarw 1969 ss. 246 ·
[Prace Wrncła:wskiego Towarzystwa NaukQlwego ser. A Nr 135].
Rec.: Smerda M.: Sł. sborn. R. LXVIII: 1970 Nr 1 s. 95-97.
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139. llistoria dla Masy II technikum. Warszawa 1969 ss. 407 [Wspól
nie z A. Galosem i J. Gierowskim].
140. Górnołużycka ustawa o czeladzi z 1689 roku. [•W:] AUWr. Nr 108
Hist. 16 Wrodaw 1969 s. 47-64.
141. Die Bauernbewegungen in Schlesien und iin der Lausi.tz im 18.
Jahrhundert (V,ersti.ch em.er Charakteristik). [W:J Acta Universitatis Ca
rolinae, Philosofica et Historica 3 P.raha 1969 s. 161-170.
142. Karol Maleczyński (28 X 1897-20 VII 1968) [Nek,rolog] (W:]
KH R. LXXVI: 1969 Nr 1 s. 263-266.
143. �,zimierz Piwa["ski 19 II 1903-21 VII 1968 [Neikl'olog] [W:]
Sobótka R. XXIV: 1969 Nr 4 s. 601-604.
1970
144. Walka chłopów z uciskiem i wyzyskiem feuda1lnym (XVI-XVIII
wiek). [W:] Historia chłopów polskich T. 1: Do upadku Rzeczypospolitej
szlachecki-ej pod red. S. Lnglota. Warszawa 1970 s. 397-435.
145. Udział chłopów w życiu poHtycznym, głównie w o'broniie kraju.
[W:] Tamże s. 435-456.
146. Za.rys dziejów miasta do roku 1740. [W:] Miasto Nysa. Szkice
monograficme. Redaktorzy naukowi J. Kroszel, S. Popiołek. Opole 1970
s. 17-61.
147. Kontaltty Nysy z P,olską {do XVIII w.). [W:] Tamże s. 63-77.
148. Histol'lia dla klasy II technikum. Wyd. 2 Warszawa 1970 ss. 407
[Wspólniie z A. Galoseim i J. Gierowskim].
149. La Silesie dans la politique europeenne aux XVIe-xvne siecles.
Tłum. z pol. K. Bielawska. [W:] APH T. 22 1970 s. 99-107.
150. W s,p:rawie wpływu Ul'l!ii persanailnej polsko-saskiej (1697-1763)
na ożywienie kontakitów kulturalnych polsko-łużyckich. [W:J Polsko-łu
życkie stosunki literackie. Tom studiów pod red. J. Ślizińskiego. Wrocław
1970 s. 5-13.
151. Słowo wstępne. [W:] Maleczyński K. Proste słowa o Śląsku. Wroc
ław 1970 s. 5-6.
152. Zdzisław W�ktor 11 IV 1911-18 I 1970 [Nekrolog]. [W:J Sobótka
R. XXV: 1970 Nr 3 s. 557-560.
153. Sindelar B.: Vestfalsky mir a ceska otazka. P,raha 1968. R.ec.:
Sobótka R. XXV: 1970 Nr 4 s. 686-696.
154. Matwijowski K.: Uroczystości, obchody i widowi.s'lm w bcll'oko
wym Wrocławiu. Wrocław 1969. Rec.: Sobótka R. XXV: 1970 Nr 4 s.
696-699.
1971
155. Historia dla kilasy II technikum. Wyd. 3 Warszawa 1971 ss. 407 ·
[Ws,pó1nie z A. Galosem i J. Gierowskim].
156. Historia dla klasy II liceum ogólnokształcącego. Część I. Warsza
w.a 1971 ss. 172 [Wspólnie z J. Gier- owskim].
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157. Historią dla klasy II liceum ogólnokształcącego. Część II. War
szawa 197t ss. 233 [1Wspólnie z J. Gierowskim].
158. Historia dla klasy III liceum ogólnokształcącego. Część I. Warsza
wa 1971 ss. 295 [Wspólnie z A. Galosem i J. Gierowskim].
159. Toż wyd. 2.
160. Stolec - niespokojna wtl.eś. (Przyczynek do dzii1ejów ruchów
chłopskich w księs,twie ziębickim). [W:] Sobótka R. XXVI: 1971 Nr 3
s. 303-313.
161. Zabiegi i prZietairgi :wokół Śląska w czasie wo,jny trzydzó.iesto
letn:iej. [W:] Sobótka R. XXVI: 1971 Ntl' 4 s. 523-542.
162. Polska i Saksonia. Zagadnima ustrojowe. [W:] Pamiętnik X
Powszechnego Zjazdu ffistoryków Polslcich w Lublinie, 9-13 września
1969. Referaty i dyskusja T. 3 Referaty plenarne. Sekcje I-IV. Warsza
w.a 1971 s. 487-497. [Wspólnie z J. Gierowskim].
163. Przesunięcia i przeb,iitki nadruków na maczkach z serii Wyzwo
leni-a 10 miast 'Oraz KRN, PKWN i RTRP. [W:] Wrocławskie Wiadomości
Filatelistyczne R. XI: 1971 Nr 4 s. 126-150.
164. Matyniak A. S.: Polsko-łużyckie stosunki kultura'lne do Wiosny
Ludów. Wrocław 1970. Rec.: Sobótka R. XXVI: 1971 Nr 2 s. 255-259.
1972
165. Epoka :f.eud'arlizmu [Dz:ieje powiatu Lublinieckiego]. [W:] Lubli
niec. Zarys rozwoju powi1a1tu. Zred1agował J. Jaros. Katowice 1972 s. 49109.
166. Historia dla klasy II technlrkum. Wyd. 4 Warszawa 1972 ss. 407
[Wspólnie z A. Galosem i J. Gierowskim].
167. Hństoria dla klasy II liceum ogólnokształcącego. Wyd. 2 Warsza
wa 1972 ss. 398 [W51pólnie z J. Gierowskim].
168. Śląsk a druga elekcja Stanisława Leszczyńskiego. [W:] Sobótka
R. XXVII: 1972 Nr 2 s. 275-292.
169. W d:rodze do syntezy. [W:] Poglądy R. XI: 1972 Nr 5 (225) s. 8
1-15 III 1972.
. 170/171. Maityn.iak A. S.: Polsko-łużyckie srtosunhl kulturaLne do Wios
ny Ludów. Wrocław 1970. Rec.: Pamiętnik Słowiański. Czasopismo nau
kowe poświęcone słowianoznawstwu T. 22: 1972 s. 519-521; APH T. 26:
1972 s. 242-244.
172. U:rban W.: Z dziejów duszpas•terstwa w archidiakonaoie wrocław
skim rw czasach nowożytnych. Wirocław 1971. Rec.: Sobótka R. XXVII:

197� Nr 3 s. 499-500.

173. Piotrowski B.: Rządy niemieckie Saksonii i Ptl'us a ruch I1M'Odo
wo�ku1turalny Serbów Łużyck!ich 1815-1919. Poznań 1971. Rec.: Sobótka
R. XX:VIII: 1972 Nr 3 s. 505-510.
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1973
174. Historia dla klasy II technikum. Wyd. 1 Warszawa 1973 ss. 390
[Wspólnie z A. Galosem, J. Gierowskim i R. Wapińskim].
175. Historia dla klasy II liceum ogólnokształcącego. Wyd. 3 Warsza
wa 1973 ss. 398 [Wspólnie z J. Gierowskim].
176. Historia dla klasy III liceum ogólno'kształcącego. Część I. Wyd. 3
WaiI'Szawa 1973 ss. 295 [Wspólnie z A. Galosem i J. Giel'owsk.im].
177. Stoswnki społeczno-gospodarcz,e w Kopernikach i okolicy w okre
sie późnego średrui.owiiecza i początkach czasów nowożyitmych. [W:] KO
R. XIX: 1973 Nr 1-2 s. 55-60.
l178. Śląski krąg Mikołaja Kopernika. [W:] Sobótka R. XXVIII: 1973
Nr 2 s. 175-182.
179. Ludwik IV (1616-1663) książę legnicki. [W:] PSB T. 18 Wrocław
1973 s. 102-103.
180. Życie i działalność ZdzJisława W�ktora. [W:] Sprawozdania' Wroc
ławskiego Towarzystwa Naukowego R. XXVI: 1971 ser. B dodatek Wroc
ław 1973 s. 1-13 [Wspólnie z L. Bargiem].
181. Zdzisław Wiktor jako historyk medycyny. [W:] Tamze s. 21-31
[Wspólnie z L. Bargiem].
182. Konferencja hletoryków w Bud'apeszoie (Z oka:zji 500-l!ecia 1NO
dzin G. Dozsy przywódcy wojny chłopskiej na Węgrzech -w 1514 r.). [W:J
Sobótka R. XXVUI: 1973 Nr 1 s. 139-140.
183. III Regi01I1alne Sympozjum His.torycznomedyczne w J,eleniej Gó
rze. [W:] Sobótka R. XXVIII: 1973 Nr 1 s. 142-143.
184. Ewa Maria Maleczyńska 31 V 1900-19 X 1972 [Nekrolog]. [W:]
Sobótka R. XXVIII: 1973 Nr 1 s. 147-152.
185. Otazky dej:in stfedni a vychodn:i Eviropy, usporadal F. Hej'1. Brno
1971 [Opera UiniverS'.irtatis Purkynianae Brunernsis Facultas Philosofica
Nr 176). Rec.: Sobótka R. XXVIII: 1973 Nr 1 s. 107-112.
186. Óesko-slovenske prace o jazyce, dejin.aĆh a kulture slovanskych
narodu od roku 1760. Biogiraficko-bibliogiraficky slovnik opr. M. Kudełka,
Zd. Simefok i zespół. Fra.ha 1972. Rec.: Sobótka R. XXVIII: 1973 Nr 1
s. 112-114.
187. Valka J.: Ce.sika spolecnost w 15-18. stoleti (Uvod do problema
tiky socfalnich deji pozdniho feuda•lismu) I. Predbelohorska doba. Praha
1972. Rec.: Sobótka R. XXVIII: 1973 Nr 2 s. 277-280.
188. Simecek Z.: Zpravy o Polsku a vychodni Evrope a uloha Vrnti
slavi v Ceskem zpravodajs,tvi 16.-17. stoleti. [W:] Sł. Sborn. R. LXX:
1972 Nr 4 s. 285-298; tenże: Vmik tzv. tureckych novin a novinarstvi
ve Vratislavi v 17. stol. [W:] Slovansky pfehled 1972 Nr 24 s. 233-298.
Rec.: Sobótka R. XXVIII: 1973 Nr 2 s. 279-280.
189. Lidova protifeudalni hnuti ve stredni . a vychodni Evrope. [W:]
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Slovanske historicke studie T. 8 Pl!'aha 1971. Rec.: Sobótka R. XXVIII:
1973 Nr 2 s. 280-282.
190. Popiołek K.: llistoria Śląska od pradziejów do 1945 roku. Kato
wice 1972. Rec.: Sobótka R.: XXVIII: 1973 N:r 3 s. 379-385 [Wspólnie
z H. Zielińshlm].
191. Dziewulski W.: Dzieje ludności polskiej :na Śląsku Opolskim.
T. 1: Od czasów najdawniejszych do Wiosny Ludów. Opole 1972. Rec.:
Sobótka R. XXVIII: 1973 Nr 4 s. 507-511.
192. Serbski biografisk:i słownik. Budysyn 1970. Rec.: Pamiętnik Sło
wiański. Czasopismo naukowe poświęcone słowianoznawstwu. T. 23: 1973
s. 368-369.
1974
193. Historia dila klasy II technńkum. Wyd. 2. Warszawa 1974 ss. 390
[Wspólnie z A. Galosem, J. Gierowslcirn i R. Wapińskim].
194. Toż. wyd. 3.
195. Historia dla klasy II liceum ogólnokształcącego. Wyd. 4. Warsza
wa 1974 ss. 398 [Wspólnie z J. Gierowskim].
196. Historia, dlia klasy III liceum ogó.Jnokszitałcącego. Część I. Wyd. 4.
Warszawa 1974 ss. 295 [Wspólnie z A. Galosem d. J. Gierowski�].
197. Zapomniane poselstwo cesarskie na dwór polski w 1608 roku. [W:]
Sobótka R. XXIX: 1974 Nr 4 s. 471-484.
198. W śląskim kręgu Mikołaja Kopemika (do początków XVII w.).
[W:] Materiały sesji kopernikowskiej 18 styczeń 1913 r. Wrocław 1974
s. 119-129.
199. Magni Franoiszek hrabia Strassnitz (ok. 1598-1652). [W:] PSB
T. 19 Wrocław 1974 s. 136-137.
200. Śląsk i Ślązacy w pro,pagowaniu odkrycia Mikołaja Kopernika.
[W:] Kalendarz Wrocławski 1974 s. 280-284.
201. Pierwsza konferencja poświęcona koordynacji badań 1I1.ad dmejami
Śląska. [W:] Sobótka R. XXIX: 1974 Nr 2 s. 294-297.
202. Renesansowi Piastowie śląscy. [W:] ŻW 1974 Nr 127 z 29 maja
s. 8-9 i N:r 139 z 4 czerwca s. 8.
203. Korsak A.: Joachim Achilles lekarz dolnośląskiego odrodzenia.
Wrocław'1973. Rec.: Sobótka R. XXIX: 1974 Nr 1 s. 140-141.
204. Simecek Z.: Pra2Ske noviny a zpravodajstvd. o vychodni Ewope
v polovici 17. stoleti. [W:] Slovansky pfehled 1973 Nr 4 s. 301-311. Rec.:
Sobótka R. XXIX: 1974 Nr 1 s. 141-142.
205. Wrocławskie Studia Teologiczne - Colloqud.um Salutis T. 3: 1971.
Rec.: Sobótka R. XXIX: 1974 nr 1 s. 148-149.
206. Baum W.: Die Milnzen und Medaillen der Bischofe von Breslau.
T. 1 bis Karl von ósterreich (+ 1624) mit 52 Abbildungen. T. 2 Von Karl
Ferdinand (1625-1655) bis Georg Kopp (1887-1914) mit 31 Abbildungen.
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[W:] Archiv fur Schlesiche Kirchengeschichte Bd. 30: 1972 s. 1-32 Bd. 31:
1973 s. 87-112. Rec.: Sobótka R. XXIX: 1974 Nr 2 s. 287.
1975
207. Histoni.a dla klasy II liceum ogó1nokształcąoego. Wyd. 5 irozszerzo
ne. W,airszaw,a 1975 ss. 430 [Wspólnie z J. Gierowskam].
208. Historia dla klasy liceum ogólndkształcącego. Część I. Wyd. 5.
Warazawa 1975 ss. 263 [Wspólnie z A. Galosem i J. Gierowskim].
209. Dwa ositatme sejmy przed „potopem" szwedzkam w o<:zach dy
plomaty cesarskiego. [W:] Sobótka R. XXX: 1975 Nr 2 s. 289-302.
210. Nowożytni piastowie śląscy. [W:] Piastowie w dziejach Polski.
Zbiór ,artykułów z ok.azji trzechsetnej rocznicy wygaś11!i.ęcia dynastii Pias
tów pod red. R. Hec�a. Wrocław 1975 s. 96-114.
W druku
211. Legnica w latach 1618-1807. [W:] Legnica. Monografia histo
ryczna miasta pod red. M. Haisiga. Wrocław.
212. Forschungsergebnisse der polnischen Historiographie auf dem
Gebiet des Klassenkampf.es deir schlesischen BaU€rat im Spatfeudalismus.
213. Siedemnastowieczne sejmiki a kultura polityczna szlachty. [W:]
Z dziejów polskiej kultury politycznej. Warszawa.
Redagował
Sobótk!a R. XIV: 1959 Nr 3 [Sekretairz Redakcji], R. XVIII: 1963 Nir 2
[Współredaktor z E. Maleczyńską], R. XXVIII-XXX : 1973-1975 [Re
daktor].
Wrocławslne Wdadomości Ffil:atelisty,czne R. IX: 1969 N.r 1 [Członek
redakcji], R. XI: 1971 Nir 1 [Red�tor].
Polimery w medycynie. Zakład Chirurgii Doświadczalnej i Badania
Tworzyw Sztuczm.y,ch I1ns,tytrntu Chiiru:rgii AM Wrocław T. 3: 1973 Nr 3
[Członek redakcji].
Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane Ewie Ma1eczyńskiej
w 50 iroczmicę pracy dydaktycznej i .naukowej. Komitet ;redakcyjny R.
Heck, W. Koirta, J. Leszozyński. Wrocław 1968 ss. 273.
Maleczyński Ę:.: Studia nad dokumentem polskim. Komitet redakcyjny
R. Heck, W. Korta, J. Leszczyński. W:rocław 1971 ss. 318.
Korsak A.: Joachim Achilles lekairz do1nośląskiego odrodzeni.a. Wroc
ław 1973 ss. 131. Pr,ace Wirocławsk;iego Towarzystwa Naukoiwego seir. B
. Nr 180 [Redak.tor tomu].
Albert Z.: Lwowski wydział lekarski w czasie okupacji hitlerowskiej
1941-1944. Wrocław. 1975 ss. 119. P.race Wirocławslciego Towarzystwa
Naukowego seir. B Nr 189 [Redaktoir tomu].
Bibliografia historii Śląska za lata 1972-1973. Opracował R. Gelles.
Wrocław 1975 ss. 206. Polska Akademia Nauk. Oddzfał we W:rocławiu.
Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 1 Komitet II'edakcyjny M. Kli-
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mowicz (przewodniczący), Z. Kwaśny (sekretarz), J. Leszczyński, E. Pia
secki (członkowie).
Regesty śląskie. Z. 1: 1343-1348 pod red. W. Korty. Wrocław 1975
ss. 357 Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Prace Komisji
Nauk Humanistycznych Nr 2 Komitet redakcyjny M. Klimowicz (prze
wodniczący) Z. Kwaśny (sekretarz) J. Leszczyński, E. Piasecki (członko
wie).
O Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII w. Prace ofiarowane
Władysławowi Czaplińskiemu w 70 rocZil'licę lllrodzin. [W:] Sobótka R.
XXX: 1975 Nr 2 s. 119-353 [Redaktor].
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JÓZEF ANDRZEJ GIEROWSKI (KRAKÓW)

JOZEF LESZCZYNSKI JAKO HISTORYK
Twó['CZOŚĆ historyka rozkłada się zwykle na kilka dziesiątków lat.
Świeżość •spojrzenia czy nowatorstwo metodologiczne nie wystarcza do
wyrobienia sobie poglądu na przeszłość. Wiedza historyka jest przede
wszystkim owocem długotrwałej żmudinej pracy badaiwczej, wertowania
nieogarnionych materiałów źródłowych, wczytywania się w literaturę,
wreszcie ponawianych 1111i.erzadko prób sprecyrZowania własnego stosunku
do wybranych problemów dziejowych. Dlatego też okres największego
rozkwitu przypada w twórczości historyków stosunkowo późno. Nie
brakło uczonych, którzy dopiero pod koniec żyda p'isalii najlepsze swe
dzieła. Pod tym względem historia, podobnie ja'k większość nauk humani
stycznych, różni się zdecydowanie od nauk nazywanych tradycyjnie ścis
łymi.
Czym w tej sytuacji może być dwudziestoletnia działalność historyka?
Przebłyskiem możliwości, ;;,;apowiedzią prac, k.tóre mogłyby stać się ukoro
nowaniem jego twórczości. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że tak
właśnie było i w wypadku Józefa Leszczyńskiego (1930-1975). Dosyć
rozmów toczyłem z Nim w ostatnich latach, by zdawać sobie sprawę, jak
silnie płonęła w Nim twórcza pasja, jak poszerzyły Jego horyzonty do
tychczasowe badania i prace przygotowa,wcze, jak ciekawie dojrzewały
do rozwiązania nurtujące Go problemy. Trudno pogodzić się z myślą, że
to wszystko ma pozostać nie spełmone.
A przecież nie zaliczał się On bynajmniej do uczonych, którzy :rozwi
jają się powoli. Na szczęście należał do tych, ktÓ!I·ych :rychło obdarza łas
kami muza Klio, wyróżniając nie tylko talentem, ale i zapałem do pracy,
będącym nieodzownym warunkiem prędkiego dojrzewania historyka . Już
przed uzyskaniem doktoratu Jego dorobek naukowy był tak poważny, że
.
stawiał Go w ,rzędzie :najlepiej
zapowiadających się nQIWożytników.
Było w tym niemało zasługi świetnej szkoły historycznej, do której
trafił. Wśród profesorów historii na Uniwersytecie WTOcławskim zazna
czało się pod koniec lat czterdziestych pr,zyinajmniej kilka wybibnych in
dywidualności, zdolnych nie tylko inspirować do twórczej pracy, ale
i wpoić w swych adeptów rzetelne metody badawcze. Historię starożytną
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wykładał Kazimierz Majewski, średniowieczem zajmował się Stefan Ma
ria Kuczyńskri., a także Karol Maleczyński, któ['y wprowadzał studentów
w tajniki nauk pomocniczych, o czasach nowożytnych pięlmtie mówił Wła
dysław CzapJ.ińslci, historię zaś najnowszą .przedstawiał Heniryk Were
szycki. Do dnia dzisiejszego są to nazwiska znaczące w polskiej nauce
historyc2Jnej. Niestety, z różnych przyczyn zespół ten przetrwał stosun
kowo krótko i rozproszył się w większości po farnych uniwersytetach. Na
razie łączyło tych wszystkich uczonych, jak i całe gr-0110 nauczające his
torii głębokie przekonanie o doniosłości jedynego w swym rodzaju ekspe
rymentu, którego byli współtwórcami: budowy polskiego życia naukowego
we Wrocławiu czy szerzej biorąc - na Dolnym Śląsku. To przekonanie
potrafm zaszczepić wielu swym uczniom. Niic też dztwnego, że ówcześni
wychowankowie stanowią trzon dzisiejszego środowiska historycznego
Wrocławia.
Rocmik, w którym slię znalazł Józef Leszczyński, :należał do szcze
gólnie udanych. Zaczynał on piel'wszą wielką J:eformę szkolnictwa wyż
szego w Polsce Ludowej i miał przeżyć wszelkie jej blaski i cienie. Dla
większości , wprowadzony wówczas dwusitopnriowy system zakończył s:ię la
tami późniejszych uzupełniających stud'iów w trudnych waTunkach nau
czania eksternistycznego czy zaocznego. Dla stosunkowo niedużej grupy,
przeważnie najzdolniejszych i przyjętych na drug.i stopień, system ten po
siadał dogodności, których zabrakł,o we rwszystkich po .nim wprowadza
nych. Całość wied:zy o cha['akiterze encyklopedycznym i pomocniczym
wykładana •była na stopniu niższym, natomiast w ciągu ostatnich dwu lat
przygotowani i wyselekcj0111owani studenci mogli studiować wybraną dzie
dzinę, stykając się z awtentyczną pracą badawczą. Był to więc rodzaj
szczęśliwego kompromisu między tradycyjnym a zreformowanym syste
mem nauczania; ujemną jego stroną pozostawał wszakże swoisty elita
ryzm, może trudny do uniknięcia w ówczesnych warunkach. Leszczyński
prędko znalazł się wśród celujących studentów i nie tylko mógł, ale i po
trafił wyzyskać wszystkie możliwości, jakie dawał nowy system. Bardzo
istotny był przy tym wybór profesora, pod którego kierunkiem następo
wała specjalizacja. Leszczyński wahał się między historią starożytną a no
wożytną. Ostatecznie przeważyło zainteresowanie okresem, który wpraw
dzie w tym czasie nie należał do najbardziej popularnych, przedstawiał
wszakże doskonałe możliwości pracy badawczej.
W ten sposób znalazł się pod ,opieką Władysława Czaplińskiego, który
już wtedy uzmawany był powszechnie za najlepszego znawcę XVII w.
Prowadzone przez niego seminarium zajmowało się, o ile pamiętam, dzie
jami parlamentaryzmu polskiego i publicystyką polityczną za Wazów.
Można było z 111liego wynieść inie tylko rzetelną wiedzę o fwnkcjonowantu
ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej, ale i doskonałą umiejętność inter
pretacji ź.Tódeł. P.rofesor k
. ładł przy tym duży nacisk na popraw;ność wy
sławiania się; z równą energią tępił niedokładność i nieprecyzyjność przy
podawaniu informacji, jak i niedołęstwo stylistyczne. Z seminarium tego
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wyszło kilku W)'TÓżniających się obeanie :now.ożyitników. Leszczyński przy
gortował na n'im woorową pracę magii:sterską ,o sejmie kOToinacyjnym Jana
Kazimrierza; do dziiejów tego sejmu i podejmowanych na nim reform miał
wrócić w dziesięć lat ,później przy ,przygotowaniu studium do zbioru
O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII w. (Waxszaiwa 1965) 1, poświę
conego Władysławowi Czaplińskiiemu.
Studia magisterskie nawet w ramach ówczesnego systemu tylko
w .ogr.ami.czon.ym stopniu mogły przygotować do pracy naukowej. Decy
dującą pod tym względem rolę spełniają lata poświęcone na przygotowa
nie rozprawy doktorskiej, pierwszego sprawdzianu wartości badacza.
W tym czaSii.e stopień ten nosił nazwę kandyda,tury, przy czym najwygod
niejszą drogą było uzyskanie aspirantury, odipowiednika dz.isiejszych stu
diów doktoranckich. Te możliwości •nie oitwarły się jednak przed Lesz
czyńskm, dla którego niie było rów.nież miejsca na uniwersytecie. Propo
nowano Mu wyj'azd na odległą prowincję. W ipoczątkach 1954 r. 2ostał
jedirrak zatrudniony w śW'ieżo powołanyrrł: Zakładzie Histocii Śląska, ongiś
wrocławskiej placówce I111Styrt;utu Historiii PAN.
Organiza'cją Zakładu zajmowała się Ewa Maleczyństka, która wpraw
dzie rychło ustąpiła kierownictwa Kazimierzowi Popiołkowi, faktycznie
jednak zachowała nadal opiekę nad pracami dotyczącymi szeroko pojmo
wanego feudalizmu. Oryginalna jej osobowość wywierała silny wpływ na
otoczenie. Pełna energti.i i niewyczerpanych pomysłów była. ind.cjatorką,
częściowo wraz ze swym mężem, Karolem Maleczyńskim, wielu przedsię
wzięć naukowych w środowisku wrocławskim. Skłonna do wnikliwych
i błyskotliwych ujęć syntetycznych, choć nrie zawsze ugil'untowanych źród
łowo, umiała tr.afniie odróż,niać sprawy zasadnicze od drugoirzędnych za
równo w :nauce, jak w życiu. Właśnie Maleczyńscy wystą.pi1i z 'projektem
przygotowania obszernej historii Śląska, która służyła potem za wzór po
dobnym inicjaty,wom w i!I'lnych dzielnicach. Realiizacja tego projektu stała
się głównym zadaniem Zakładu llistori!i. Śląska, co zaważyło z czasem, po
przygotowaniu pierwszego tomu, ujemnie na jego dalszym rozwoju. U pod
łoża całej działalności Ma,leczyńskiej tkiwiło głębokie przekonaniie, że naj
ważniejszym zadaniem historyków działających na Śląsku powinno być
przybliżen'ie dZJiejó� tej dzielnicy no,wo ,osiadłej ,w niej lud,ności ó. rozbu
dzenie na tej drodze poczucia łącznośoi z dawną ziemią piastowską. Nowe
opracowanie historii Śląska, wolne od tendencyjności niemieckiej historio
grafii, miało ułatwić takie oddztiaływanie.
Stanowisko Maleczyńskiej nie było aprobowane bez zastrzeżeń w ca
łym środowisku wrocławskim. Istniała bowiem grupa historyków, którzy
nie negowali wprawdzie znaczenia badań nad Śląskiem, odrzucali jednak
sugestię skoncentrowania nad nimi zasadniczych wysiłków badawczych.
Prowadziłoby to, ich zdaniem, do zbytniego ograniczenia możliwości śro1 Wobec zamieszczenia w tym tomie Bibliografii prac Józefa Leszczyńskiego
ograniczymy się na tym miejscu do podawania miejsca wydania i daty rocznej
publikacji, pomijając większość tytułów.
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dowiska, do zepchnięcia historyków wrocławskich na pozycje badaczy re
gionalnych.
W tych warunkach podjęcie pracy w Zakładzie Historii Sląska stano
wiło dla Leszczyńskuego decyzję życiową. Wiązał się w ten sposób z gro
nem przeważnie młodszych historyków, k1tórzy bądź to podporządkowy
wali osobiste zainteresowania potrzebie społecznej, bądź też wprost uwa
żali, że właśnie badania nad dziejami Sląska mogą służyć za najlepszy
punkt wyjśoiowy realizacji a.eh celów ,naukowych.
Instytut Historii PAN zostawiał w tym czasie swym pracownikom
sporo czasu na własne badania, byle związane :z ogólną p.roblematyką
Zakładu, nie obciążając ich przy tym nadmierną pracą dydaktyczną, jak
bywa na wyźszych uczelniach. Dla młodych pracowników powstawały dzię
ki temu szczególfilie korzystne warwnki do .rozwoju naukowego !i od ich
osobistej postawy zależało, czy umiel1i je wyzyskać. Dopiero też praca
w Instytucie Historii otwierała możliwości głębszego :zapoznaillia się z me
todologią marksistowską. W latach studiów Leszczyńskiego przedstawiany
na ogół przez niezbyt przygotowanych do tego wykładowców marksizm
uniwersytecki miał charakter deklaratywno-dogmaty,czny, co nie sprzy
jało wiązaniu go z przeprowadzanymi badaniami. Bard.zn.ej kształcące były
pod tym względem dyskusje toczone w środowisku Instytutu, zwłaszcza
gdy okres „burzy ri. naporu" domagał się ściślejszej !Wery±Thacji głoswnych
konce1pcjn. Stąd też chyba wyniósł Leszczyński. przesłainki metodologiczne
dla swych prac i wrażliwość na marksistowskie rozumienie dziejów.
Kilka lat pracy w Zakładzie Historii Sląska stało się dla Leszczyńskie
go okrr'esem szybki.ego samokształcenia i tworzenia warS?Jtatu naukowego.
Obowiązki na rzecz Zakładu wyczerpywały się w przygotowywaniu wy
dawnictw źródłowych i zbieraniu materiałów do przyszłej dysertacji dok
torskiej. Jako promotor miałem w pamlięoi postawę mego rnisitrza, który
poza wysunięciem problemu - ograniczył się do udzielenia ani podstawo
wych informacjli. źrócllOZJn.aJWczych. Starałem się w:ięc nie inge.rować zbęd
nie. Jakkolwiek czy to z racji współpracy w Zakładzie, .czy na semina
rium dok1toranckim nie obeszło się bez dyskusjri nad zakresem ri. za.łożenia
mi pracy, .powstawała ona w pełni samodzie1me, w stopniu irzadko spoty
kanym obecnie :nawet u hahillitantów.
Na ten też okres przypadły najbardziej wydajne lata kwerendy archi
walnej. W krótkim czasie umożliwiła ona Leszczyńskiemu taką orienta
cję w źródłach do d:z!i.ejów Śląska IW dobie -nowożytnej, jak!iej nie posiadał
żaden inny z badaczy ani żaden archiwista. Kwerend.a ta irozpoczym.ała
się w momencie, gdy zlbiory kchiwum Wojewódzkiego we Wrocławiu
były d?priero w stadium porządkowania po :zniszczeniach i .zmtiran.ach spo
wodowanych wojną. W rezułfacie spadała na Niego nieraz część pracy
wykonywanej zwykle przez archiwistów. Przez ręce Jego przechodziły
setki woluminów, a sporządzane notatki stały się warsztatem pracy na
długrie lata.
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Mimo złego stanu zdrowia (bardzo prędko bowiem zaczęły się ujawniać
dotkliwe skutki 'błędu sztuki lekarskiej w toku przeprowadzonej w 1956 r.
operacji) Leszczyński nie ograniozył się do poszukiwań w archiwach
wrocławskich, ale dotarł także do pomniejszych zespołów rozproszonych
a
po powiatach. Jiko jeden rz pier,wsrzyrch badaczy dziejów i11JOwożytm.ego
Śląska rozpoczął też od 1958 r. kwerendy w archiwach zagranicznych.
Dokładnie :zapoznał się :z bogatymi materiałami znajdującymi się w ar
chiwach Piragi i Brna, przejrzał .również zasoby wielu drobniiejszych zbio
rów rozrzuconych po Czechach; odkrywając nieznane polonica i silesiaca.
Późniejsze :zalinteresowatnli.a dziejami Łuży<: zaprowadziły Go do archiwum
drezdeńskiego, budziszyńskiego i innych łużyckich. Wszystkie te kweren
dy, przeprowadzane kosztem najwyższego wysiłku i nieraz kończone
okresem dłuższej niemocy, pozwoliły Mu na zdobycie niezwykle głębo
kiej i wszechstronnej znajomości źródeł odnoszący-eh się nie tylko do ba
danych problemów, ale i do całości dziejów krajów Korony Czeskiej,
zwłaszcza w XVII w. Żaden z Jego poprzedników nie opanował tych źródeł
w równie szeroktlm zakresie. A przecież tak wame maiteriały z archiwów
wiedeńskich dane Mu było wyzyskiwać tylko z drugiej ,ręki albo z mikro
filmów.
Doskonała znajomość źródeł ułatwiała Mu szerokie spojrzenie porów
na,wcze. Problemy Śląska czy Łużyc zaczynały nieoczekliwanie wyrastać,
przestawały stanowić zagadnienia regionalne, ale wiązały się ściśle z ca
łością dziejów Europy Środkowej, ukazując zachodzące w nich .regularnoś
ci � przemiany. Także sprawy RzeCllypospol'itej odbijając się w tym śląs
ko-łużyckim zwierciadle nabierały nowych barw i wymiarów.
Leszczyński przypisywał ,kwerendzie źródłowej podstawowe znaczen'ie
przy trafnym rozwiązywaniu postawionych przed sobą problemów i miał
zdecydowanie negatywny stosunek do tych :nowożytników, którzy zadowa
lali się przetrawianiem i „nowym odczytywaniem" materiałów zbieranych
przez poprzedników czy kolegów, ,nie zaglądając niemal nigdy do archi
wów. Nie znaczy to, by lekceważył osiągnięcia innych. O tym, jak sta
rannie śledził literatu.rę historyczną, i to nie tylko polską, ale także czeską,
niemiecką i łużycką, świadczy najlepiej ponad sto recenzji i not sprawo
zdawczych, opublikowanych przez Niego od początku działalności badaw
czej aż po ostatnie tygodnie życia w c�sopismach historyczmych, przede
wszystkim w „Sobótce".
W „Sobótce" znalazł zresztą Leszczyński j.eszcze jedną zaprawę do swej
pracy. Jako jej sekretarz działał już od 1955 r. Na Nim opierało się wła
ściwie funkcjonowanie „Sobótki", gdyż Maleczyńska nie zawsze była
w stanie wypełniać regulannie swe redaktorskie obowiązki. Tutaj wuęc za
poznawał się , z tajnikami opracowania edyitorskiego, tu mógł się przeko
nać, jak wielkie znaczenie ma umi€jętność jasnej, krótkiej i poprawnej
stylistycznie wypowiedzi i jak często n'iechlujsitwo i niedbalstJWo, czasem
i zwykła nieporadność, tkwią za fasadą „uczoności . Były to nowe do-
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świiadczenia, któ,re skłaniały Go do tym wi ększego krytycyzmu i w sto
sunku do samego siebie.
Pirzez ,ostatnie dzi esięcioleci e pełnił już Leszczyński funkcję red· aktora
„ Sobótki ". Robi ł, co mógł, by zapewni ć jej dobry poziom i jak najlepsze
warunki ukazywania s ię. Walczył o to nies.trudzen.ie do końca. B odaj
ostaitnią sposobność naszego spotkania dostarczyło posiedzenie komiitetu
redak•cyjnego, na którym Leszczyński, świ adom postęp ów swej choroby,
starał się zabezpi �yć przyszłość drogi eg o mu c�asopisma.
Gdy w roku akademic kim 1957/58 Leszczyńskii objął funkcję starszego
asysten ta na Uniwersytec i e Wro cławsk im, był właściwie już ukształ to
wanym badaczem. Potwierdziła to .rychła (w 1959 r.) obrona Jego świ etnej
dysertacj i doktorskiej o ruchach chłopski•ch na Pogó rzu Sudeckim, kt óra
w gruncie rzeczy odpo wi adała wymaganiom habilitacyjnym. Formalne
usamodzielni enie nastąpi ło też stosunkowo prędko, w 1964 r., po prze
prowadzeni u habilitacj i na pods tawie rozprawy poświęco nej ustrojowym
problemom Łużyc. Pra'Ca na Uniwersytecie ni e stw orzyła Mu wszakże
lepszych warunków do zorganizowan i a szerszych 'badań, d o czeg o był jak
najbardziej predestynowany. Punkt em wyjściowym stw orzenia takiego
zespołu mógł stać się powołany w 1964 r. Zakład Hi storii S łowiańszczyzny
Zachodniej. Zani m jednak zdążył się r ozwinąć i okrzepnąć, uległ l i kwi 
dacji przy najbli ższej reformie. Stan zdrowia n ie pozwolił Leszczyńskie
mu później wyzyskać w pełni możliwości, jakie otwierało pod tym wzglę
dem kierownic t wo Insty tutem Histori i.
W rezultac ie w swej pracy naukowej Leszczyński poz ostawał dość
osamot ni ony. Nie d oszło też do wykształcenia przez Nieg,o specjali st ów,
kt órzy byliby w stanie kon tynuować dmelo Jego życia. Pod tym wzglę
dem olbrzymia w i edza Leszczyńskiego i izdo by te doświadczenia zostały
zma,rnowane. Doskonale natomi ast potrafiono wyzyskać Jego sumienność
i zdolności organizacyjne w pracach na uczelni.
Trwałą pozos tałości ą po uczonym jest przede wszystkim jego dcTO bek
naukowy. Już sama liczba publikacj i Leszczyńsk i ego p!I'.zedstawia się im
ponująco, przekracza bowiem 200 pozycji, jak można się przekonać z za
mieszczonego w tym tomie zestawien i a. Jes t to naprawdę zjawi sko wy
jątkowe. Istota jednak Jego osiągnięć polega na nowait,orskim charakterze
twórczości naukowej. Leszczyńs ki nie tylko wprowadzi ł do polskiej nauki
his torycznej problematykę poprzednio przez nią nie poruszaną, ale na
podstawie grunt ownych badań aTChicwalnych przed,s tawi ł .rozwi ązan ia, kt ó
re mają wszelką szansę pozostan i a na trwałe w histoiriog,rafii.
W momencie gdy Leszczyński przygotowywał swe pieirwsze studia,
badania nad dziejam i Śląska w do bie nowoży tnej, tj. w XVI-XVIII w.,
były w Po lsc€ dopiero w zalążku. We Wrocławiu powstawała wokół Ste
fana Inglota szko-ł, a, kitóra mfała za,owooować w latach sześćdziesiątych.
Koncentrowała się ona zresztą głównie na histoirii gospodarczej. Od czasu
do czasu dorzucał swe przyczynki do dzi ejów poli tycznych Śląska Włady-
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sław Czapliński, którego UCTlniowie zajmowali się jedinak na ogół inną
problematyką. Dzieje Łużyc znajdowały się natomiast niemal całkowicie
poza zainteresowaniami ówczesnej polskiej nauki historycz,nej. W tych
warunkach wybór specjalizacji dokonany przez Leszczyńskieg o miał do
niosłe konsekwencje. Chodziło bowiem o zwalczenie zastarzałych postaw
w polskiej historiografii.
Sprawy Śląska i Łużyc, czy nawet problemy dawnych krajów Korony
Czeskiej w dob'ie nowożytnej, byiwają 1Jrektowane rprzez więkswść his
toryków działających rw ośrodkach centraln�h, zwłas21cza iw Warszawie,
jako 2Jagadnienia marginalne, któ,rych zbadanie może mieć ty1ko drugo
rzędne zpaczenie dla hisitori'i Polski ·czy Europy. Sitanowis�o takie, któ
rego wpływ można dostrzec we wszystkich ,niemal środowiskach histo
rycznych, wy,nika albo ,z przesadnego wyobrażenia o wyjątkowości roz
woju Rzeczypospoli:i.tej szlacheck'iej, albo też z :nie zawsze u2Jasadniionego
dopasowywania go do przemian, jakie przeżywała Europa zachodnia. To
od!ryiwanie dz:iejów Polski od dziejów sąsiadujących z ,nią krajów, przede
wszystkim Czech, Węgier, w pewnej mierze również Saksonii czy Bran
denburgii, podkreślanie dzielących je różnic, a pomijanie zbieżności, jest
jednym z podstawowych niedostatków badań nad historią nowożytną
Polski. Wprawdzie od czasu do czasu odzywają się głosy domagające s.ię
rewizji tego stanowiska, przechodzą one jednak bez większego echa,
a historycy, którzy podejmują odpowiednią problematykę, pozostają nie
zauważeni, jeśli nie są traktowani z pobłażaniem. Na tym tle trudno się
dziwić, że tak nikłe są pod tym względem osiągnięcia działających pod
egidą PAN komisji zajmujących się współdziałaniem historyków polskich
z historykami Węgier, Czechosłowacji i NRD. Zrozumiałe też jest, że
wobec takich postaw dorobek Leszczyńskiego jest lepiej znany w Czecho
słowacji czy w Niemczech niż w Polsce.
A właśni:i.e przykład tiwórczości Leszczyńskiego najdobitniej pokazuje,
jak dobry punkt wyjścia do podjęcia szeroko pomyślanej problemattyki
środkowoeuropejskiej stano:wić mogą badania nad dziejami Śląska. Roz
wój Jego zainteires01Wań naukorwych charakteryzuje bowiem przechodze
nie do coraz rozleglej'Szej problematykii badawczej. Nie chodzi pr,zy tym
o samo zwiększanie się zakresu terytorialnego tych zainteresowań, chociaż
dałoby się wyróżnić w J.ego twó�czości naukowej swego rodzaju okres
śląski, łużycki , i środkowoeurr-opejski, 1ale również o podejmowanie za
gadnień z różnorodnych dziedzin, umożliwiające integralne traktowanie
procesu hisitoryicznego.
Przez długi czas głównym problemem, wokół którego koncentrowały
się 'badania Leszczyńskiego, było zagadnienie charakteru i zasięgu ru
chów społecznych. W latach pięćdziesiąty,ch stanowiły one dla niejednego
historyka możliwość wyjścia poza ograniczone r.amy ekonomizmu, do
minującego w podejmowanej wówczas tematyce. W środowiisku wrocław
skim s�zegól•nie s'ilnym echem odbiły się wtedy poglądy Borysa Por-
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szniewa, ll'Ozwijające teorię walki klas jako zasadniczego k.lucza do wy
tłuma�enia mecharuzmów funkcjonowan:i,a ,państw i społ€<:2:eństw.
Wiązało się z tym akcentowanie roli mas ludowycll jako głównego mo
toru postępu. Poglądy te, poparte autorytetem wybiitny,ch profes01rów,.
nie mogły pozostać bez wpływu na dojrzewająceg,o młodego historyka.
Ale w podjętych przez Niego badamach nie chodziło o jes:7..100e jedną glos
sę do utwierdzonych dogmatów. Gruntowna, oparta na solidnym mate
ria�e źródłowym analiza miała stać się podstawą do krytycznego ustosun
kowania się ;wobec nadmiernych uproszczeń czy z,byrt pospiesznie głoszo
nych tez. Sprawa miała bowiem d1a Nie.go kapirtalne z,n,aczenie. Bez
zbadania tego problemu nie mogło być - Jego zdaniem - mowy „o zro
zumieniu i roZ'Wiązaniu szeregu innych �gadn'ień f.eudalizmu" 2.
W konfliktach społecznych tej epoki diomi.•nujące znaczeni,e miały
ruchy chłopskie. One też �nia,1azły odbici.e w wielu studiach i ar,tykułach
I,,eszczyńskiego. Najpełniej jednak stosunek Jego do tej problematyki
chairakter�uje 1:ozprawa Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim w dru
giej połowie XVII wifiku (Wry:odaiw 1961). Zajął się w niej oceną wystą
pień chłopskich :w księstwie świdnicko-jaworskim i w hrabs:twie kłodiz:kim
od traktatu westfalskiego po początki XVIII w. Wśród licznych prac, któ
re ukazały się w Polsce na temat ruchów chłopskich w dobie gospodarki
fo1wairczno-pańszczyźinianej, situdium to zdobyło sobie pozycję wyjątkową
zarówno dziękii. wszechstronności ujęcia, jak i wskutek ,wprowadzenia
obszernych metodologicznych wniosków, wypływających z dokonanych
usta.leń.
Lese,czyński nie :poszedł uitar:tą drogą opisyw,ania wystąpień rchłop
skich, a1e starał się dać najpiecrw gruntowną charakterystykę podłoża,
z którego wypływał opór chłopski. _Jego analiza sytuacji wsi podgórskiej
w drugiej połowie XVII w., oparta :wobec niedostatków; dawniejszej lite
ratury .na iwłasnych kw.erend,ach źródłowych i samodzielnych ·badanfa:eh,
stanowiła doskonałe wprnwadzenie do zagadnienia, a zairazem pierwsze
w pols'kiej histociografii ujęcie pry:zemi,an wsi śląskiej ;po wojnie itrzydzies
toletniej. Oryginalnym wkładem w ro,zwój badań SiPOłecznych •była wpro
wadzona pry:zez Leszczyńskiego klasyfikacja form ,walki klasowej na wsi
oraz ustalenie związków między ich występowaniem a zmianami w po
łożeniu chłopów, charakterysitycznymi d!la pewnych okiresów i regionów.
Jako ba,rd.zo istotny dla Śląska podkreślał przy tym podział na formy
. .a stanawała bowiem nl'imo
legalne i nielegalne; wiara rw dobrego C€6aifz
wszelkich doświadczeń żywy element w postawach chłopskich. Z tym też
wiąz,ał stosunkowo rzadkie IW tym okresie wystąpienia zbrojne, których
szozytowe nas'ilenie nastą.piło nie bez związku z wydauZenfauni rw Cze
chach i na Morawach w latach 1679-1680. Wbrew częstym apriorycznym
ocenom stwierdzał także, że „podstawową siłą społeczną w ruchach chłop2 L e s z c z y ń s k i, Ruchy chłopskie na Pogórzu Sudeckim..., s. 5.
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skich na Pogór,z.u Sudeckim w drugiej ,połowie XVII w. było średnio
zamożne chłopstwo i częściowo zagrodnicy" 3•
Przeprowadzone badania nie pozostawiiały żadnych wątpliwości co. do
intensywności i masowości oporu chłopskiego na Śląsku. Nie oga:-a•niczał
się on ty:Lko do •niektórych dóbr czy ich kategorii.i, lecz stanow:ił .zjawisko
powszechne. Wieś śląska ukazywała się w nowym aspekcie nieustannego
wrzenia, które oddziaływało zarówno na niespokojnych o utrzymanie
swych dochodów ipanów feudalnych, jak i na państwo, cierpiały bowiem
na tym jego. interesy fiskalne i militarne. Stąd wystąpienia chłopskie
stanowiły czynnik hamujący i og.raniczający nasilenie .wyzysku.
Potwierdzeniem zawartych w tej pracy uogólnień i trafności przyję
tych założeń metodologicznych stały się badania przeprowadzone na in
nych terenach. Przede wszystkim objęły one obszar Górnych Łużyc.
Wyniki ich opublikował Leszczyński w książce ogłoszonej w wydawnic
twach Instytutu Serbsko-Łużyckiego w Budziszynie Der Klassenkampf
der Oberlausitzer Bauern in den Jahren 1633-1720 (Baultzen 1964). Po
jawierui.u się licznych .zbieżności z postawą chłopa śląskiego nie przesd{o
dził fakt, że tym irazern chodziło o położenie 1 walkę klasową chłopów
znajdujących się pod panowaniem nie Habsburgów, ale Wettynów. Czę
ściowo było to wynikiem sąsiedzitwa i podobieństwa wairunków natural
nych, pogłębionego stooun!kowo n'i.edawnym odłączeniem Łużyc od krajów
Korony Czeskiej, częściowo jednak wskazywało na głębsze regularności
w procesach społecznych, zachodzące na większych obwaa-ach. Praca ta
spotkała się też ·z wyraźnym oddŹiWli.ękiem w historiografii n'i.em'ieckiej
i czeskiej, ułatwiając wprowadzenie ustaleń Leszczyńskiego do nauki
światowej.
· Podobne badania, jakikolwiek na bardziej ograniczoną skalę, prze
prowadził Leszczyńskń. w odniesieniu do ruchów ohłopskiJCh w północnych
Czechach i na Mora1wach. W tym wypadku chod.ziło w w'i.ększym stopniu
o wydo'bycie elementów wiążących postawę •chłopów czeskich z wystą
pieniami chłopskimi na Śląsku. Wyniki tych badań znalazły odbicie
w studiach ogłoszonych w „Slezskym sborniku" na temat .powstań chłop
skich w Czechach, i na Morawach w latach 1679-1680 (Opawa 1959) oraz
o zbiegostJwri.e chłopów ze Śląska do. północnych Czech (Opawa 1961).
Dyskusyjnym zagadnieniem w badaniach nad przyczynami ruchów
społecznych na Śląsku w drugiej połowie XVII w. okazał się wpływ czyn
nika religijnego. Rozbieżności religijne i utrudnienia, jakie napotykali
protestanci ipo traktacie westfalskim, nie mogły pozostać 'bez wpływu na
postawę chłopów. Chociaż rw swych podstawowych praoach Leszczyński
podkreślał, że w miarę zwiększania się nacisków kontrreformacji na
Śląsku podda!l'li starali się nie wiązać, przynajmniej programowo, postula
tów religijnych z postulatami ekonomiczno-społecznymi, niemniej w stu3 Tamże, s. 355.
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diach ,poświęconych iwailce protestanckiej ludności wiejskiej z kontirr�
formacją wskazał na 'fOlę czyinnika religijnego w za,ostrzaniu się naipięć
społecznych (Wrocław 1962). Rozładowaniem ich stawało się zbiegostwo,
kierujące się do kirajów protestanckich, np. na Gó:me Łużyce (1962).
Parolm-otn�e podsumowywał Leszczyński .wyniki s·wych badań nad
ruchami społecznymi na wsi. Przede ;wszystkim taki charakter miały
przygotowane pr.zez Niego rozdziały Historii Sląska (Wrocław 1963), po
święcone walce klasowej i walce o wolność wyz·nania w okresie od końca
XVI do połowy XVIII w. Później porównywał ze sobą ruchy chłopskie
na Śląsku i na Łuży1cach w :wydawnictwach Uniiwersytetu Ka,rola (Praga
1969). Próbę rozciągnięcia przyjętej przez siebie klasyfikacji ruchów spo
łecznych i występujących w nich prawidłowości na całość dziejów wsi
polskfoj w XVI-XVIII w. stanowiła wreszcie chairakterystyka ruchów
społecznych chłopów polskich i ich wystąpień polityc�nych ogłoszona
w Historii chłopów polskich (Warszawa 1970). Uwzględniając sytuację
zarówno w Rzeczypospolitej, jak i na Śląsku czy Pomorzu, Leszczyński
przychylił się zdecydowanie do koncepcji odrzucającej tezę o bierności
chłopa polskiego wobec eksploatacji ze strony szJlachty. Chłop był dla
Niego uporczywym obrońcą swych praw, a w k:ryitycznych chwilach Rze
czypospol'itej uczestnikiem rwałk o jej całość i niezależność.
Niezbędne przy charakterystyce ruchów społ€cznych badanfa nad
strukturą ludności wiejskiej pobudiZiły Leszczyńskiego do zajęcia się
położeniem najuboższej części tej ludności, żyjącej z najmu. Badania nad
tym zagadnieniem, odnoszące się do Rzeczypospolitej, rozwijały się dość
powoli z uwagi ,na niedostatki źródłowe. O wie[e bogatsze okazały się
pod tym w�g.lędem materiały śląskie, a także łużyckie. Wiązało się to
z poważną irolą, ja'ka przyipadała pracy najemnej w rolnictwri.e dolnośląs
kim, a także z przymusem najmu wobec dzieci chłopskich, stosowanym
i na Śląsku, i na Łużycach. Jakkolwiek problem ten był poruszany
w dawniejszej históriografiii, zwłaszcza niemieckiej, brakowało peł,niejszej
anallizy zarówno tej formy obciążenia poddanych, jak i sytuacji ludności
najemnej. Lukę tę znakomicie wypełnily studia Leszczyńskiego. Zajął się
.v nich najpierw zmianami w położeniu ludzi luźnych i czeladzi najemnej
na Śląsku ,w okresie wyludnienia po wojnie ,trzydziestoletniej (Wrocław
1956). Później przedstawił sytuację na Łużycach, czy to w świetle olbo
wiązujący,ch ustaw (Wirocłaiw 1966, Wrocław 1969), czy też poprzez ana
lizę wyzyskania najmu przymusowego w Górnych Łużycach (Wrocław
1967). I w tym wypadlku zarysowały się ,zbieżności między obu badanymi
przez �iego terenami. Niestety, do uogólnienia tych spostrzeżeń, bardzo
istotnych przy ocenie pirzemian dokonywających sii.ę w rolnictwie środ
kowoeuropejskim .w XVII i XVIII iw., już nie doszło.
O ile badania nad dziejami chłopa śląskiego i łużycku.ego, przeprowa
dzone przez Leszczyńskiego, zmieniły rw sposób zasadniczy poglądy na
postawę tej wa!fstwy w XVII w., o tyle Jego prace nad historią miast:
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Opola (Opole 1955), Nysy (Opole 1970), Legnicy (Leg,nica 1976), miały
bardziej ograniczony charnkter. Zaiwsze jednak wprowadzał wiele no
wego materiału. Nurtował Go również problem powiązania ruchów spo
łecznych na ,wsi z podobnymi o:uchami ;w miastach. Jednak ani badania
stosunków na Śląsku, ani na Łużycach nie doprowadziły do. ustalenia
wyraźniejszych ZJWią.zków pod tym względem. Tak jak wystąpienia chłop
skie miały na ogół charakter lokalny, tak i wystąpienia w miastach, jeżeli
nawet wywołane były podobnym uciskiem ze strony feudałów, tylko spo
radycznie, w świetle Jego badań, szukały poparcia chłopskiego. Często
bywały <to zresztą wystąpienia wynikające ze specyficznej sytuacji
i struktury społecznej miast, jak wskazywałyby studlia przeprowadzone
nad a-uchami wśród rzemieślników zgO'rzeleckich w początkach XVIII w.
(Bautzen 1959).
Z proo1ematyką społeczno-gospodrurczą związane były również w wię
kszości publikacje źródłowe Leszczyńskiego. Genezy ich szukać trzeba
przede wszystkim w pracach Zakładu Historii Śląska. Jalw zadanie szcze
gólnie pilne wyłoniło się wtedy podjęcie publikacji ma.terfałó.w źrródło
wych do dziejów gospodarczych Śląska. Nie chodziło przy tym o egzem
plifikację za pomocą tekstów źiródłowych zasadniczych <tendencji prze
ja.wiających się w .dziejach wsi śląskiej, jak było z Tekstami źródłowymi
do dziejów chłopa śląskiego (Wrocław 1956), kórych część obejmująca
XVI-XVIII w. została opracowana przez Leszczyńskiego. Ogłaszane
źródła miały mieć chara,�r podstawowy do rozmaitych badań. Wybrane
więc zostały uirbarze jako źródfo najlepiej odpowiadające tym załoieiniom.
Pierwszy ich tom, wydany przez Leszczyńskiego w:;pó-lnie z R. Heckiem,
objął najstarsze urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich (Wrocław
1956). W kilika lat później (Wirocław 1963) przy współpracy obu tych
wydaiwców z J. Petiraniem ukazały °się urba,rze innych dóbr zamkowych
Górnego Śląska. Leszczyński wydał również pa:rę urbarzy pa.rafialinych
z tego terenu (Katowice 1962). Spośród innych przyczynków źródłowych
opublikowanych przez Niego największe �naczenie miały spisy cze, ladzi
folwarcznej z księstwa w:rocławskiego z połowy XVII w. (W1Iocław 1960),
nawiązujące do Jego badań o pracy najemnej w rolnictwie.
Wszystkie te wydaW111.ictwa, wymagające dobrego opanowania zarówno
niemczyzny XVI i XVII w., jak i trudnej ówczesnej paleografii, wykazały
doskonałe przygotowanie Leszczyńskiego w zakresie edytorstwa. Spotkały
się też z przychyl,ną oceną specjalistów.
Wyniesione ze studiów zainteresowania dziejami padamenta["y'.Mnu
skierowały uwagę Leszczyńskiego na zagadnienia ustrojowo-polityczne
Łużyc. Organizacja i r,ola stanów łużyckich znajdowały, jak dotąd, sł,abe
odbicie w histariografii. Tymczasem w zbiorach Archiwum Wrocławskie
go znajd01wał się bogaty zespół dotyczący ;ich działalności. Funkcjonowa
nie łużyckich ,przedstawicielstw stanowych umożliwiało pewne analogie
nie tylko do innych terenów zależnych swego czasu od Kor,ony, Czeskiej,
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ale i do Rzeczypospolitej. Nasuwał się także inny problem. Łużyce zostały
przekazane w ręce Wettynów w 1635 r. i ze strony elektorów wystąpiły
silne tendencje do ogTaniczenia ich odrębności oraz do ściślejszego po
wiązania z Saksonią. Nie był to problem obojętny dla badań nad historią
Polski w ok!l'esie, gdy weszła ona w unię personalną z Saksonią. Można
też było prześledzić na materiale porównaiwczym politykę Wettynów,
zmierzającą do W2fillocnienia zakresu ich władzy.
Z tych założeń powstała rozprawa Stany Górnych Łużyc w latach
1635-1697 (Wrocław 1963). Podjął w niej Leszczyński zagadnienie nie
mal nie tknięte p'I'zez historiografię funkcjonowania instytucji stanowych
na Górnych Łużycach po złączeniu ich z Saksonią. Żmudna kwerenda
archiwalna pozwoliła Mu na dokładne odtworzenie skomplikowanego me
chani:mnu ucierania postanowień w sejmiku łużyckim, a zarazem na
scharakteryzowanie roli poszczególnych stanó;w. W świetle tych badań
dało się zaobserwować osłabienie opozycji stanów wobec postulatów elek
torów. Wiązało się to z umacnianiem się obozu prowettyńskiego wśród
najbogatszych feudałów łużyckich. Szczególną rolę pod tym względem
przypisywał Leszczyński warstwie, którą nazwał magnaterią urzędniczą.
Warstwa ta składała się z 1ludzi zawdzięczających swą ka1rierę polityczną
i materialną dlworowi drezdeńskiemu i wskutek tego dość wiernie wyko
nywała jego zalecenia.
Rozprawa o stana,ch łużyckich wprowadzmla nowe, oryginalne na
świetlenie rozgrywającego się w Eurnpie środkowej w drugiej połowie
XVII w. konfliktu między władcą a przedstawicielstwem stanowym.
Ukazywała drogi formowania się absolutyzmu przy silnej jeszcze pozycji
stanów. W jakiej mierze Tóżnorodny skład państwa saskiego utTUdniał
dojście do absolutyzmu, przedstawił Leszczyński w studium o Górnych
Łużycach w początkach wojny północnej, stanowiącym ważny element
w zbiorze Tozpraw historyków z Polski i NRD Um die polnische Krone
(Berlin 1962). Momentem utrudniającym ugruntowanie przez Wettynów
absolutyzmu stały się również sprawy religijne, obawy przed tendencjami
do rekatolicyzacji, jakie mógł reprezentować władca konwertyta. Na
genezę tego problemu zwrócił uwagę Leszczyński w studium poświęco
nym sytuacji kościoła katolickiego na Łużycach po przyłączeniu ich do
Saksonii. Okazało się, że mimo znalezienia się pod panowaniem prote
stanckich władców i. w otoczeniu przeważająco protestanckim katoli- ·
cyzm łużycki (nie lbez poparcia ze strony Habsburgów) nie rezygnował
z akcji kontrreformacyjnej i nie cofał się nawet przed naciskami w kie
runku irekatolicyza·cji (Wrocław 1968). Tym bardziej :zJrozumiałe stają się
więc późniejsze obawy stanów saskich.
Gruntowna znajomość problemów ustrojowych Saksonii i Łużyc
ujawniła się również· w przygot01Wanym na zjazd lubelski historyków
polskich (wspólnie z J. Gierowskim) refeTacie o Polsce i Saksonii, w któ
rym przeprowadzona została próba porównania ustrojów obu krajów.
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_Zakwestionowane zostały w nim poglądy dawniejszej historiografii o za
sadniczych róż·nicach, dzielących pod tym względem oba kraje (W a-rsza
wa 1971). W innym wystąpieniu podkreślił Leszczyński znaczenie unii
personalnej Palski i Saksonii dla ożywienia kontaktów kulturalnych
Polski i Łu·życ (Wrocław 1970).
PoWTacał iteż Leszczyński do dziejów pa1rlamentary2Jinu w Rzeczyipos
politej. Jedna z ostatnich Jego publikacji rzuciła nowe światło na dzieje
sejmów z 1654 i 1655 rr. na podstawie nie �nanych relacji dyplomaty
austriackiego J. Ch. v. Fragsteina (Wrocław 1975). Na zjazd historyków
polskich ,w Toruniu w 1974 r. przygotował referat Siedemnastowieczne
sejmiki a kultura polityczna szlachty, którego jednak 'Ze względu na stan
zdrowia nie zdołał wygłosić. Planował i dalsze prace z tego zakresu. Sze
rokie możliwości porównawcze, jakimi w tej dziedzinie dysponował,
pozwalają tylko domyślać się, jak wiele te nie zrealizowane prace mogły
wnieść do ,polskiej historiografii.
Obok historii społeczno-gospodarczej oraz historii ustroju trzecią waż
ną dziedziną badań Leszczyńskiego stały się dzieje stosunków między
narodowych. Rozpatrywał je z punktu widzenia historii dyplomacji, bądź
też zajmował się rozchodzeniem informacji i formowaniem się postaw.
Już Jego pierwszy drukowany- axtykuł przynosił rrewelacyjne dane o dzia
łalności agentów Chmielnickiego i Jerzego Rakoczego na Śląsku i Mora
wach (Wrncław 1955). Poważniejsze .wszakże badania podjął Leszczyński
nad pozycją międzynarodową Śląska w XVII w. Chodziło w nich przede
wszystkim o prześledzenie zabiegów o pozyskanie całości, czy też części
tej dzielnicy -ze strony sąsiednich władców, a talcie o ustalenie roli, jaką
problem przynależności Śląska o_dgrywał w dyplomacji europejskiej. Stu
dia nad dziejami Śląska w dobie rwojny trzydziestoletniej zwróciły naj
pierw Jego uwagę- na pomijany przez poprzednich historyków epizod
rządów Bethlena Gabora na Górnym Śląsku (Wrodaw 1959). Znalazł
w nim ważny przyczynek do ustalenia polity,ki Habsburgów wo'bec Ślą
ska. Współudział w opracowaniu wraz z K. Piwarskim rozdziałów w His
torii Śląska (Wrrocław 1963) poświęconych dziejom polityczmym od końca
XVI w. do wymarcia Piastów brzesklo-legniokich skłonił Leszczyńskiego
do dalszych poszukiwań w tym zakresie, szczególnie odnośnie do śląskiej
polityki Wazów.
P,rzedstawił więc nieudaną próbę odzyskania księstwa opo.Jsko-raci'bor
skiego przez Ha1bsburgów w 1652 r. (Wrocław 1965), po czym przystąpił
do gruntownych badań nad u.zyskaniem tych -księstw przez Władysła
wa IV. Owocem ich stała się monografia Władysława IV a Śląsk w latach
1644-1648 (Wrocław 1969). Tym rr-azem zajął się tematem .wielok,rotnie
poruszanym przez his>t()II'yków. Potrafił jednak znacznie poszerzyć pod
stawę źródłową, wyzyskując liczne materiały z arrchiwów czeskich i śląs
kich. Pozwoliło Mu to' uściślić przebieg rozgrywki dyplomatycznej, a tak
że pełniej przedstawić stosunek ludności zarówno księstwa cpolsko-raci-
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borskiego, jak i całego Śląska do polityki Władysława IV. Rozpatrując
sytuację międzynarodową Leszczyński wykazał, jak nierealne były na
dzieje na ustępstwa terytorialne Habsburgów na Śląsku. Wyjaśnił rów
nież, że wobec obojętnego stosunku magnaterii i szlachty polskiej do
Śląska w polityce Władysława IV na tym odcinku musiały przeważać
elementy dynastyczne. W rezultacie dość wstrzemięźliwie ocenił rolę
rządów Władysłaiwa IV w księstwie opolsko-raciborskim w umocnieniu
polskości. Krytycznie wypadła też cha,rakterystyka polityki zewnętrznej
Rzeczypospolitej w przededniu katastrofy 1648 r.
W ostatnich latach zwiększyły się zainteresoiwa,nia Les:uczyńskiego
problematyką „czasów saskich". Wraz z J. Gierowskim zajął się więc
organizacją polskiej i saskiej służby dyplomatycznej ,w tym okresie (War
szawa 1966). Ale o tym, jak daleko posunęły się Jego badania 2Jródłowe
nad XVIII w., najlepiej świadczy studium o stosunku Śląska do drugiej
elekcji Stanisława Leszczyńskiego (Wrocław 1972). Opie'l'ając się na po
chodzącej ze Śląska korespondencji oraz publikacjach prasowych przed
stawił mechani:mn kształtowania się opinii społecznej w tym okresie;
zgodnie z dążeniami dworu wiedeńskiego opinia ta pod wpływem odpo
wiedniej propag·andy ustosunkowywała się na ogół negatywnie do Stani
sława, popierając Wettyna.
Uogólnienie poglądów Leszczyńskiego na rolę Śląska w stosunkach
międzynarodowych znalazło się w opublikowanym po francusku studium
o pozycji Śląska w polityce europejskiej XVI i XVII w. (Wairszawa 1970)
oraz w ·artykoule o zabiegach i przetargach wokół Śląska w czasie wojny
trzydziestoletniej (Wrocław 1971). Problem Śląska uitirzymywał, Jego zda
niem, swój charakter międzynarrodowy mimo opanowania tej dzielnicy
przez Habsbwrgów. Wokół Śląska toczyła się bowiem w -znacznej mierze
walka o dominację w Eu:ropie środkowej. Zabiegi o panowanie na Śląsku
podejmowały liczne dwory i ten element .rywalizacji musi być uwzględ
niany przy wszelkich ocenach możliwości odzyskania Śląska czy jego
części przez Polskę rw XVII w.
I tak właśnie, w ścisłym powiązaniu dziejów Śląska -z dziejami Europy
środkowej, j,ako jednego z :wielkich problemów po'1ityki między,narndowej
a zarazem tygla, w którym stapiały się różnorodne tendencje, wzo.ry
i k[-ęgi kulitura1ne, widział w ostatnich latach Leszczyński przyszłość
badań śląskoznawczych. Rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie i wiem,
jaką wagę przykładał do nadania w ten sposób wysokiej :rang,i prawadzo
nym w zakTesie historii Śląska badaniom. Na tej platformie jako dyrekto.r
Instytutu Historii Uni:wersyitetu Wrocławskiego usiłował doprowadzić do
koordynacji tych badań, w tym też celu podejmował rowiowy o ireakty
wowanie przy Instytucie Historii PAN Zakładu Historii Śląska, którego
aspekty bada,wcze miały sięgać daleko poza regionalną problematykę
Śląska, obejmując właściwie dzieje Europy środkowej.
Józef Leszczyński do końca życia pozostawał badaczem .czułym na
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otwierające się przed Nim coraz to nowe perspektywy, zdolnym do nie
ustannego poszerzania swych zainteresowań. Stanowiło to najlepsze świa
dectwo Jego ży;wotności i nieustannego rnzwoju. Podziwu godne było
Jego zmaganie się z ciężką chorobą, która do ostatnich chwil nie zdołała
Mu odebrać wiary w sen.s podjętego wysiłku i odsunąć Go od pracy ·ba
dawczej. Nie po�oliła Mu wsza•kże na napisanie tych dzieł, do których
się nadal przygotowywał i o których mówił z przyjaciółmi.
Jeżeli nie było Mu dane wypełnić wszystkiego, co sobie zakreślił na
swoje jakże krótkie życie, pewien jestem, że rzucone przez Niego idee
okażą swą zdolność inspirowania środowiska, z którym czuł się tak nie
rozłącznie związany. Dzieła i inspiracja składają się bowiem na wielkość
uczonego.
Józef Andrzej Gierowski

JÓZEF LESZCZYŃSKI ALS msTORIKER

Józef Leszczyński (1930---1975) war Zogling der Wrocławer His<torischen Schule.
Sein Leben und seiri Schaffen waren ebenfalls mit der Hauptstadt von Nieder
schlesien unzertrennbar verbunden. Rier fundierte er sein Wissen und entwickelte
seine wissenschafiliche Tiitigkeit, zuerst am Institut flir Geschichte der Polnischen
Akademie der Wissenschaften, Abteilung filr die Geschichte Schlesiens, und spiiter
an der Universitat Wrocław, wo er in den letzten Jahren seines Lebens Direktor
des Instituts fur Geschichte war. Lange Jahre hindurch war er auch mit der
„Schlesischen Wissenschaftlichen Quartalschrift Sobótka" verbunden, anfangs als
Redaktionssekretar und mit der Zeit ais Redakteur.

J. Leszczyńskis wlssenschaftlicher Erwerb ist nicht nur zahlenmiissig sehr
umfang·reich - er umfass liber 200 Pos1:en - sondern zeichnet sich durch eine
stiindige Erweirterung der wissenschaftlichen Problematik aus. Den Ausgangs,punkt
bildeten filr ihn Forschungen i.iber die Geschichte Schlesiens in der Neuzeit, vor
allem liber dessen gesellschaftliche Struktur. Bald jedoch richtete er sein Interesse
ebenfalls auf das Gebiet der Lausitz, und spiiter auf andere mitteleuropiiische Liin
<ler. Gleichzeitig beschiiftigten ihn Fragen aus verschiedenen Bereichen, neben wir
tschaftlich-sozialen auch strukturelle, kulturelle und politische. Dadurch war es
ihm moglich, den geschichtlichen Prozess immer mehr integral zu behandeln. Die
Voraussetzung flir all diese Forschungen bildeten die sorgfiiltigen archivalischen
Nachforschungen, sowohl in Polen als auch im Ausland, insbesondere in deutschen
und tschechischen Sammlungen. Bald wurde Leszczyński zum besten Kenner in
Polen der Qellen zur Geschichte der Liinder der Bohmischen Krone in der Neu
zeit.
Zu den gewichtigsten Forschungsergebnissen von J. Leszczyński sind vor allem
Arbeiten liber gesellschaftliche Bewegungen in Schlesien und in der Lausitz zu rech
nen. Die von ihm eingefilhrte Klassifizierung sowie' die verallgemeinernden Fest
legungen haben in der eur<>piiischen Geschichtswissenschaft einen festen Platz ein
genommen. Von grosser Bedeutung sind seine neuartigen Forschungen i.iber die
Geschichte der losen Leute und des gedingten Gesindes auf diesen Gebieten, die
zu einem besseren Verstiindnis der im 17. und 18. Jh. in der Landwirtschaft statt
gefundenen Veranderungen beitragen. Im Bereich der gesellschaftlich-strukturel
len Problematik widmete sich Leszczyński insbesondere der Geschichte des Parła3 - Sobótka 1976, z. 2
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mentarismus. Seine Abhandlung u.ber die Stande der Oberlausitz brachte nicht nur
neue Erkenntnisse iiber die Arbeit der Lausitzer Landtage unter der Herrschaft
der Wettiner im 17. Jh., sondern ermoglichte eine neue, originelle Beleuchtung
des fur jene Zeit typischen Konflikts zwischen dem Herrscher und der Stande
vertretung. Sie zeigte die Wege der Herausbildung des Absolutismus bei einer noch
starken Position der Stande. Mit ahnlichen Fragen befasste sich Leszczyński in
bezug auf Polen, und zwar mit den Sejms aus den Anfangen der Herrschaft von
Jan Kazimierz. Was die Forschungen iiber internationale Beziehungen anbelangt,
so sind hier besonders seine Arbeiten u.ber die Rolle Schlesiens in der europaischen
Politik des 16 - 17. Jh. hervorzuheben, die entweder •komplexen, oder auch mehr
analytischen Charakter tragen, wie z. B. die Darstellung der Politik Bethlen Gabors
oder Władysławs IV. gegeniiber Schlesien.
Auf diese Weise fiibrte die schlesische Problematik zu grundsiitzlichen Fragen
der Geschichte Mitteleuropas. In letzter Zeit war Leszczyński auch bemiiht, die
Forschungen des von ihm geleite.ten Instituts in dieser Richtung zu lenken. Eine
schwere Krankheit, gegen welche er jahrelang tapfer ankampfte, verhinderte jedoch
die volle Verwirklichung dieser Plane.

Sobótka 1976 2

ROMAN HECK (WROCŁAW)

,,CHRONICA PRINCIPUM POLONIAE"
A „CHRONICA POLONORUM"
Powstała ok. 1385 r. Chronica principum Poloniae, czyli Kronika ksią
żąt polskich, pióra kanonika brzeskiego Piotra z Byczyny (dalej KKP)
należy do czołowych osiągnięć śląskiej historiografii średniowiecza. We
dług zgodnej opinii historyków zasadniczą rolę w jej genezie odegrała
.i podstawę znacznej jej części stanowiła spisana na śląsku u schyłku
XIII w. Chronica Polonorum, zwana Kroniką polską lub Kroniką polsko
-śląską (dalej KP). Zajmujący się kwestią źróde� KKP historycy nie prze
prowadzali jednak bardziej giruntownej analizy zale:żmości tego dzieła od
jego około 100 lat wcześniejszego pierwowzoru. Wymieniali jedynie KP
na pierwszym miejscu wśród źródeł, na jakich Piotr z Byczyny się opie
rał. Tak czynili m. in. G. A. Stenzel, Z. Węclewski, H. Zeissberg i J. Dą
browski 1.
Zajmujący się niegdyś KP L. C,wikliński napisał wprost, że jest ona
„głównem źródłem późniejszych kironikarzy, jako to mianowicie autora
Kroniki książąt polskich, który naszę kronikę w pierwszych 23 rozdzia
łach odpisał, a względnie przetworżył" 2• Wybitny znaw<:a zagadnienia,
W. Schulte, zadowolił się w zasadzie odesłaniem czytelników do· ustaleń
G. A. Stenzla i tkonstatacją, że w odniesieniu do starszych czasów KKP
stan01Wi tylko przepracowanie znanych źródeł, przejmując nawet dyspo
zycję mateiriału od jej głównej podstawy (Hauptunterlage) - Kroniki
polskiej 3. Ponadto w dodanym krótkim ekskursie pośwłęconym źródłom
K:KP ,poruszył on szczegółową kwestię wersji KP wyzyskanej przez Pio
tra z Byczyny, do czego jeszcze powrócimy. Jak widać, wszystkie tezy
literatury dotyczące stosunku KKP do KP są ogólnikowe, a problem ten
posiada dla należytej oceny dzieła kanonika brzeskiego pierwszoczędne
1 SRS, t. I, wyd. G. A. Stenzel, Wrocław 1835, s. XI; Kronika książąt polskich,
wyd. Z. Węclewski (MPH, t. III, Warszawa 1961, s. 424); H. Z eiss b er g, Die pol
nische Geschich.tschreibung des Mittelalters, Leipzig 1875, s. 130; J. Dąbr ow s k i,
Dawne dziejo'Pi,sarstwo polskie (do roku 1480), Wrocław 1964, s. 166.
2 Kronika polska, wyd. L. Cwikliński (MPH, t. III, s. 603).
a W . S c hu 1 t e, Die poLitische Tendenz der Cronica principum Polonie, Wrocław 1906, s. 3-4 i ekskurs, s. 163-167.
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znaczenie. Dlatego '1:eż posta1I1owiłem zająć się bliżej niektórymi sprawa
mi z nim związanymi.
Rozważania swe irozpocznę od ścisłego ustalenia :propoircji ilościowych
do t. yczących miejsca tekstów zaczerpniętych z KP w k.r· onice Piotra. Ogó
łem KKP liczy 37 bardzo różnych pod względem objętości rozdziałów.
Wykoczystywanie K,P kończy się w niej w rozdziale XXIII, poświęconym
podziałowi dzielnicy wrocławskiej po śmierci Henryka II Poboimego
i czasom Bolesława Rogatki Nie znaczy to jednak wcale, aby pierwsze 23
rozdziały stanowiły streszczenie czy wyciąg z KP, jak sugerował L. Ćwi
kliński. Sprawa przedstawia się nieco inaczej. Z O!Wych 23 rozdziałów
2 nie mają nic wspólnego z KP. Są to: oryginalny rozdział I, wstępny,
i xozdział XIII, poświęcony Mieszkowi III (sYIIlowi Bolesława Śmiałego),
'baz.ujący wyłącznie na GaUu. Z pozostałych 21 rozdziałów tylko 15 zo
stało opartych głównie na �- W innych najważniejszym źródłem jest
Gall, a KP odgrywa drugoplanową, często podrzędną <rotę. W rezultacie
na 37 rozdziałów KKP 15, a ·więc 40,5 0/o, opieira się przede wszystkim na
KP, a 7, czyli 19 0/o, gl&wnie na Gallu, rwreszcie 15, czyli 40,50/o, stanowi
bairdziej oryginalne ujęcie Piotra z Byczyny. Lecz nawet owych 15 roz
działów opartych w głównej mierze na KP nie można o{k["€ślić jako jej
mechaniczne kopiowanie lub streszczenie. Do znac:mej części z nich dodał
Piotr uzupełnienia z innych :vródeł. Tylko w 8 rozdziałach nie pojawiają
się wiadomości inne, w KP nie występujące.
Nieco inaczej przedstawia się kwestia proporcji zapożyczeń z KP
w całości utworu, analizowana nie w stosunku do liczby rozdziałów, lecz
rozmiairów tekstu. Operujemy tu oczywiście danymi przybliżonym[. Otóż
jeśli całość tekstu KKP uznać za 1000/o, rt;o teksty oparte na KP, wystę
pujące w postaci mechanicznego przepisania 1ub streszczenia jej wywo
dów, zajmują ok. 26 0/o, teksty bazujące na Gallu 36 0/o, a pozostałe teksty,
mogące być uznane za pełną własność autora, 380/o kroniki. Godzi się
wreszcie wspomnieć, że teksty owych 8 rozdziałów, w których autor nie
wychodzi rw niczym poza KP, to ,tyl'ko 8,5 0/o analizowanego utworu Piotra
z Byczyny.
Spójrzmy z kolei na rzecz z nieco innej strony, a mianowicie roli KP
w ustaleniu toku WJiWodów i konstruikcji KKP. Wspólny jest swoisty,
jakby dwuczłonowy podział obu dzieł - podwójny tok opowiadania
historycznego. W KP przejawia się on w postaci podziału na dwie ,części:
pierwszą, opowiadającą dzieje całej Polski od ich ipocząt:ków do rządów
LesZ'ka Czairnego ,w Krakowie, i drugą, poświęconą sprawom śląskim od
czasów Władysła,wa Wygnańca do okresu rządów Bolesława Rogatki
i Hemyka IV 4• Wydaje się w tym miejscu kwestią drugorzędną, czy część
druga była pisana w rt;ym samym czasie i przez tego samego autora, czy
też stanowiła uzupełnienie dodane nieco później do części pierwszej przez
' MPH, t. III, s. 604-644 i 644-656.
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innego kronikarza 5• Najważniejsze jest to, że Piotr miał w swych rękach
cały tekst KP i z jego o'bu części korzystał. W KKP widzimy również dwu
członowy podział dzieła. Dzieli się ono, jak wiadomo, na właściwe dzieje
książąt, obejmujące rozdziały II-XXXV!, i dodane do nich w nowym po
rządku chronologicznym (od połowy XI w. do lat osiemdziesiątych XIV w.)
jako rozdział XXXVII dzieje biskupów wrocławskich, zatytułowane „De in
stitucione ecclesie Wratislaviensis" 6• W takiej budowie KKP można wi
dzieć pewien wpływ formalny znanej jej autorowi, wcześniejszej o wiek,
kroniki śląskiej. Piobr z Byczyny mógł po lekturze KP uznać, że dodanie
do szerszej tematyc�nie kroniki odirębnej partii poświęconej węższemu
zagadnieniu, ujętej w nowyan porządku chronologicznyrm, jest czymś nor
malnym i w twórczości historiograficznej dopuszczalnym.
Jeśli dwuczłonowość upodabnia w pewnym stopniu oba utwory, to
elementem różniącym je w zasadniczy sposób jest podział KKP na iroz
działy. Chodzi mianowicie o to, że KP pisana była jednym ciągiem, bez
wyodrębniania i tytułowania jakichkolwiek rozdziałów. Natomiast Piotr
podzielił swą kronilkę na .rozdziały, opatrując k.ażdy z nich odpowiednim
tytułem. W szczegółowym podziale treści KKP o zależności od KP można
mówić oczywiście tylko w tej częśd, która z treścią KP chronologicznie
koresponduje. Tego typu bardzo mocną zależność ,podziału stwierdzić
można w przygniatającej większości 22 !I'Ozdziałów, ko�espondujących
chronologicznie z okresem objętym przez KP, a mianowicie w rozdzia
łach II-VI, VIII-XI!, XIV, XVI, XVII, XX, XXI, XXIII.
Pomijając treść, przejmowaną dość wiernie czy też różnie !I'ozbudowy
waną, zależność konstrukcyjna od KP występuje szczególnie mocno
w !I'ozdziałach poświęconych nie poszczególnym władcom, lecz pewnym
problemom i panowaniu wielu władców, takich jak: II. ,,Cłrronicon Po
lonorum incipit feliciter" (o początkach Polaków), IV. ,,De Alexandro
rege Macedonum" (o walce Polaków z Aleksandrem Macedońskim),
XXIII. ,,Hic agituir de divisione ducatus Slezie" (o dziejach książąt śląs
kich po bitwie legnickiej). Jeśli bowiem porządek innych rozdziałów wzo
rowanych na KP i otwieranych wątkami z KP był jednocześnie porząd
kiem naturalnym, wynikającym z założeń dzieła Piotra z Byczyny, to
w tych ostatnich wypadkach mieliśmy do czynienia z rozdziałami, 'któ
rych w podobny sposób formułować kanonik brzeski wcale ·nie musiał.
Odchylenia w ujęciu pozostałych rozdziałów KKP w stosunku do KP
są dość różnorodnej natury i nie zawsze świadczą w korzystny sposób
·o zdolnościach konstrukcyjnych Piotra z Byczyny. Oto rozdział VII.
„Pompilius rex Polonornm" obejmuje dwa wyraźnie odrębne ustępy KP
s Zob. na ten temat podzielone zdania dwóch stosunkowo najobszerniejszych
prac o tej kronice: A. Ma e t s c h k e, Das Chronicon Polono-Silesiacum (ZfGS,
R. LIX, 1925, s. 137-152); H. L o es c h, Zum Chronicon Poiono-Silesiacum (tamże,
R. LXV, 1931, s. 218-238).
6 MPH, t. III, s. 428-544 i 545-554.
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o Popielu i o Piaście 7• Włączenie dziejów Piasta do rozdziału o Popielu
dokonane przez Piotra wydaje się krokem zupełne niefoctunnym. Piotr
zagubił tu znaczenie opowieści o Piaście jako początku historii nowej dy
nastii książęcej. Nieco inaczej przedstawia się sprawa z rozdziałem XIII.
,,Mesco tercius" (o synu Bolesława Smiałego), opartym w pełni na Gallu,
któremu KP poświęciła zaledwie pół zdania s. Tutaj Piotr dodał rozdział
wykraczający całkowicie poza schemat swego głównego wzoru. Celowość
dodania tego rozdziału w układzie całości i wadze zagadnienia wydaje
się jednak dość wątpliwa. Rozdział XV. ,,Boleslaus tercius, dictus curvus"
odbiega charakterem od opisu dziejów Krzywoustego w KP, z,więzłych
i zlewających się tam z panowaniem Władysława Hermana. Uwidacznia
się tu wpływ kroniki Galla, który zadecydował o wyodrębnieniu i ipotęż
nych rozmiarach tego rozdziału. Rozdział XVIII. ,,Dux Mes(i)co" (o Miesz
ku Starym) rozpoczął Piotr opierając się na odpowiednim ustępie z części
pierwszej KP, lecz potrafił sięgnąć też do części drugiej, skąd wyzyskał
dość obszerny ustęp o Bolesławie Wysokim, wkomponowując zręcznie
jego informacje w s•wój opis panowania Mies�ka Statrego 9. Natomiast
rozdział XIX. ,,De duce Henrico cum barba" stanowi jaskrawy przykład
nieporadności pracy historiograficznej Piotra z Byczyny. Rozdział ten za
czął pisać Piotr pod wpływem ustępu o tymże księciu w KP, lecz napi
sawszy zaledwie dwa zdania o stosunkach rodzinnych tego księcia spo
strzegł, że opi::; jego rządów rozbija tok opowiadania o dziejach władców
Polski - panów Krakowa. Dlatego rozdział ów czym prędzej zakończył,
a właściwie opowiadanie o Brodatym wkomponował wzorem pierwszej
części KP w ustęp poświęcony Leszkowi Białemu 10. Przez niezręczność
swą doprowadził do paradoksalnej sytuacji, że obszerne partie kroniki
dotyczące Hernry,ka I znajdują się poza zdawkowym !I'Ozdziałem poświę
conym specjalnie temu księciu. Wreszcie rozdział XXII. ,,Hic agitur de
duce Henrico, filio sancte Hedvigis, et eius occisione" stanowi ,połączenie
kilku ustępów z KP, w szczególności dwóch małych fragmentów z części
pierwszej (o Henryku Pobożnym i Bolesla,wie Rogatce) z partiami z części
drugiej oraz innymi informacjami. Trzeba stwierdzić, że jest to połączenie
niefortunne, mieszające wydarzenia ogólnopolskie ze śląskimi, odbijające
od bardziej konsekwentnego w tym względzie ujęcia KP.
Po przeanalizowaniu wpływu konstrukcji KP na konstrukcję KKP
przyjrzyjmy się merytorycznemu stosunkowi Piotra z Byczyny do wiado
mości tego źródła, które tak obficie wyzyskiwał. Generalnie biorąc, Piotr
streszczał podobnymi zwrotami wywody KP, uzupełniając je miejscami·
informacjami innych źródeł. Zestawienie tych bardzo licznych uzupełnień
nie byłoby w ramach naszego artykułu możli,we i celowe. Celowe jest
natomiast wykazanie miejsc, w których Piotr: 1. poiprrawiał świadomie
Por. tamże, s. 434-437 i 614-616.
s Por. tamże, s. 450-451 i 624.
o Por. tamże, s. 479-483, 634-637, 645-646.
10 Zob. tamże, s. 482-483 i 485-489.
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błędy KP, 2. jej wyraźne błędy przejmował, 3. przez błędną interpretację
danych KP sam błędy popełniał.
Oto słuszne korekty Piotra: 1. Pisząc za KP o granicach siedzib Lechi
tów zmienił jej sformułowanie, że sięgały one „usque ad Parciam, Bulga
riam" .na „usque ad·pairvam Bulgariam" 11, co dobrze świadczy o orienta
cji geograficznej kainonika brzeskiego, któremu sąsiedztwo Lechitów
z Partami wydało się nieprawdopodobne, a z Bułgarami bałkańskimi
możliwe. 2. Znając inne źródła (Galla i Zywot św. Wojciecha) odrzucił
mylną wiadomość KP o podejmowaniu Ottona III przez Mieszka I, a po
dał dokładniejszy od KP opis urządzonego przez Bolesława I zjazdu
gnieźnieńskiego 12. 3. Opisując według KP i innych źródeł dzieje Miesz
ka II wyrzucił błędne zdanie, że tenże Mieszko podejmował św. Wojcie
cha 13_ 4. Obok mylnej wiadomości KP, że Kazimierz Odnowiciel miał
2 synów, podał relację Galla, że miał 4 synów i 1 córkę 14• 5. Poprawił
mylnie podany przez KP rok pogrzebania Henryka Brodatego 1237 na
1238 1s. 6. Poprawił niejasną wzmiankę o darowiźnie ziemi nyskiej przez
Bolesława Wysokiego synowi Jarosławowi i biskupstwu pisząc o daro
waniu jej przez Jarosława biskupstwu 1 s. 7. Z dwóch dat bitwy legnickiej
występujących w KP: ,,5 Ydus Apprilis 1241" i „tercia feria post octavas
pasche 1240", wybrał właściwie tę pierwszą 11.
Do błędów przejętych przez Piotra z KP należą: 1. mylna data zgonu
Mieszka I w 1001 r. 1a; 2. twierdzenie, że MiesZJko II nie był koronowanym
królem 19; 3. mylne nazwanie Konrada syna Władysława Wygnańca Plą
tonogim, gdy tymczasem przydomek ten odnosił się do jego brata, Miesz
ka raciborskiego 20; 4. podanie, że sprawcą zbrodni gąsawskiej w 1227 r.
był książę wielkopolski Odo, zmarły w 1194 r. 21; 5. wymienienie rzeko
mego syna Konrada I mazowieckiego imieniem Przemysł, poległego ponoć
w bitwie z Henrykiem Brodatym .pod Skałą 22; 6. stwierdzenie, że HenTamże, s. 606-607 i 430.
Tamże, s. 616-618 i 438-440.
13 Tamże, s. 619 i 445.
1' Tamże, s. 621 i 447, Zob. Gam Anonvmi Cronicae et gesta ducum sive prin
cipum Polonorum, wyd. K. Maleczyński (MPH, seria II, t. II, Kraków 1952, s. 44).
15 MPH, t. III, s. 642 i 488.
1 6 Tamże, s. 646 i 481-482. Zob. na ten temat m. in. T. Si 1 n i c k i, Dzieje
i ustrój ko§ciola katolickiego na Sląsku do końca w. XIV, Warszawa 11953, s. 52,-53.
11 MPH, t. III, s. 643, 651 i 489.
1 s Tamże, s. 618 i 438. O dacie zgonu Mieszka I w źródłach średniowiecznych
zob. m. in. O. Ba 1 ze r, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 19-21.
10 MPH, t. III, s. 619 i 445.
2o Tamże, s. 633 i 476. Zob. na ten temat K. Ja s i ń s k i, Rodowód Piastów
śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 50 i 58.
21 MPH, t. III, s. 640 i 485 .
.22 Tamże, s. 641 i 486. Istnienie Przemysła, pierworodnego syna Konrada ma
zowieckiego, jest w nauce odrzucane. Zob. B a 1 ze r, op. cit., s. 328-329; W. D w o
r za c ze k, Genealogia, Warszawa 1959, tablica 3.
11
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ryk II Pobożny miał 4 synów, gdy w rzeczywistości miał ich przynaj
mniej 5 23. Trudno za te błędy czynić ,poważniejsze zarzuty Piotrowi,
którego nie stać było na pro.wadzenie studiów źródłowych na poziomie
nowożytnej nauki historycznej. Nawet mylna data śmierci Mieszka I nie
świadczy przeciw niemu, ponieważ polskie źródła średniowieczne, do Dłu
gosza włącznie, podają z reguły błędne daty zgonu tego księcia.
Zajmijmy się kolejno tymi miejscami KKP, w których Piotr popełnił
błędy, zmieniając w niewłaściwy sposób dane KP: 1. Pa:-zedstawiając ge
nezę świętopietrza, iwbrew temu co pisze KP o płaceniu go w Polsce od
czasów Kazimierza Odnowiciela w wysokości 1 denara z głową św. Jana
lub 2 miar Qwsa od rodziny (w czym widać wyraźną aktualizację do sto
sunków śląskich XIII w.), podaje, ż-e wprowadzone wtedy świętopietrze
wynosiło 1 denar od głowy (w czym występuje z 'kolei aktualizacja do
stosunków XIV w.) 24_ 2. Opisując historię rzekomego zabicia Zbigniewa
przez podstawionego z polecenia Bolesła,wa Kirzywoustego rycerza, Piotr
streścił najpierw relację KP o pokonaniu Zbigniewa ,w pojedynku sądo
wym, a następnie, zapomniawszy widocznie, że KP mówi o jego wygna
niu po tymże pojedynku, na podstawie własnego streszczenia uznał, że
skoro Zbigniew przeg,rał pojedynek, to został w nim zabity. W swojej
KKP stworzył przeto cały obszerny opis wystąpień doradców książęcych
zalecających ten sposób zgładzenia Zbigniewa 2s. Tego rodzaju hipoteza
wydaje się najprostszym wytłumaczeniem faktu, że ty,lko jeden Piotr
pisze o podobnej śmierci starszego syna Władysława Henmana 26• W ten
sposób Piotr wyjaśnił sobie i czytelnikom wzmianlkę Galla o zbrodni
Krzywoustego dokonanej na Zbigniewie 27• 3. Wbrew tekstowi dwóch
wersji KP piszących ogólnie o 5. córkach Henryka II Pobożnego, ale cha
rakteryzujących bliżej jedynie 4, kronikairz oparłszy się na tej charakte
rys,tyce napisał, że Pobożny miał tylko 4 córki 28• Pomyłka ta powstała
najprawdopodobniej 111a skutek przekonania Piotra, że autor KP popełni l
błąd wymieniając liczbę 5. Piotr przeto wymienił 4 córki, o których mógł
się czegoś konikiretnego dowiedzieć. W rzeczywistości Henryk II miał
5 córek znanych z imienia dzisiejszym historykom 29• Sprawa jest zresztą
jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż jedna z wersji KP (rękopis z Księż
na) ma w tym miejscu znaki „nn", co można odczytać jako 4 30• Rzecz
21 MPH, t. III, s. 651 i 490. Zob. Ja s i ń s k i, op. cit., t. I, tablice.
H Zob. MPH, t. III, s. 620 i 446. Literaturę na temat świętopietrza w Polsce
omówił m. in. T. Ładogórski, Studia nad zaludnieniem Polski XIV wieku, Wrocław
1958, 'S. 6-8.
2s MPH, t. III, s. 627, 462-463, 472-473.
26 Ba 1 ze r, op. cit., s. 117-118.
21 Zob. Galti Anonymi Cronicae (MPH, ser. II, t. II, s. 156).
!8 MPH, t. III, s. 6511 i 490.
!9 Zob. Ja s i ń s k i, op . cit., t. I.
30 MPH, t. III, s. 651, ,przyp. 15.
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jednak w tym, że chyba nie tą wersją posługiwał się nasz kronikarz,
o czym niżej.
Do powyższych korektur i błędów, nie mających znamion zmian
tendencyjnych, należy dodać przekształcenie tekstu KP rw op1S1e bitwy
pod Studnicą, stoczonej w bliżej nie ok,reślonym czasie między synami
Henryka Brodatego. Jeśli KP pisze, że w bitwie tej Henryk Pobożny iprzy
pomocy niemieclkich rycerzy i chłopów zadał klęskę Konradowi, zabijając
wielu walczących po jego stronie Polaków, to Piotr z Byczyny zmienia
wyraźnie charakter przedstawienia bitwy pisząc, że rw wojskach Poboż
nego walczyli Niemcy i Polacy, że straty obu stron były duże, i przemil
czając udział chłopów 31. W tej wyraźnej mnianie obrazu wydarzeń widać
świadomą wolę kanonika brzeskiego zainteresowanego w innym przedsta
wieniu wypadków niż to, jakie -znalazł w swoim źródle 32•
W tym .miejscu dochodzimy do porównania tendencji obu utworów.
Jego opracowanie mogłoby stanowić przedmi9t odrębnego studium. Za
gadnienie komplikuje fakt, że nie wiemy na pewno, czy- KP to jednolity
utwór jednego autora, czy dzieło dwóch, a nawet większej liczby ,kroni
karzy 33. Ostatnio jestem skłonny sądzić, że jest to raczej utwór dwóch
autorów, z których pier,wszy (autor pierwszej części) był Niemcem, a dru
gi (autor uzupełnienia śląskiego) Polakiem. W otwierającym "pierwszą
część wstępnie spotylkamy bowiem bairdzo ostre potępienie polskiego fa
natyzmu narodowego dzieła mistrza Wincentego i zdecydowane odcięcie
się od tego. rodzaju postawy 34• W drugiej natomiast występuje ciekawa
wzmianka o sprowadzony,ch przez Bolesława Rogatkę „niemieckich ra
busiach", którzy niszczyli i plądrowali Śląsk 35.
Tendencja polityczna KKP była bardzo różnie interpretowana.
W literaturze niemieokiej i polskiej widziano w niej bądź dzieło o pol
skim nastawieniu politycznym 36, bądź też po prostu napisaną przez Niemca
śląskiego kronikę rodzinną Piastów, nie zawierającą żadnych polskich
akcentów politycznych 37_
1

31 Por. tamże, s. 647 i 487.
32 O relacji tej i kwestii konfliktu między synami Henryka Brodatego zob.
m. in.: W. So b i e s k i, Zapomniany bohater śląski (Szkice historyczne, Warszawa
1904); J. Go t t s c h a 1 k, Der „Bruderzwist'' unter den Sohnen der hl. Hedwig
(Archiv f. schlesische Kirchengeschichte, R. IX, 1951); B. Z i e n t a r a, Tragedia
Konrada Kędzierzawego i jej losy pod piórem dziejopisów (Mówią wieki, 1972,
nr 8-9). Ostatnio przygotowałem do druku artykuł na ten temat pt. O pierwszym
konflikcie narodowym na Śląsku i rzekomym powstaniu górników w czasach Hen
ryka Brodatego.

33 Zob. przyp. 5.
34 MPH, t. III, s. 604-605.
ss Tamże, s. 652.
36 Zob. m. in. Sc hu 1 t e, op. cit., s. 58; Historia Śląska, t. I, pod red. K. Ma
leozyńskiego, cz. II, Wrocław 1961 (partia E. Maleczyńskiej), s. 442.
s1 A. Sc h a u tb e, Kanonikus Peter Bitschen und die Tendenz seiner Filrsten
chronik (Cronica principum Polonie) (ZfGS, R. LXI, 1927, s. 42); P. G o e r 1 i c h,
Zur Frage des Nationalbewusstseins in ostdeutschen Quellen des 12. bis 14. Jahr
hunderts. Mahrburg/Lahn '1964, s. 41.
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Niezależnie jednak od kwestii szczegółowych i niezbyt pewnych, wy
magających obszerniejszego roz.winięcia, można w tym miejscu przepro
wadzić ogólne porównanie ,tendencji obu kronik. Otóż zauważyć trzeba,
że KP jest progiraimowo utworem niezaangażowanym. Autor jej (bądź
pierwszej jej części) potępia we wprowadzeniu wychwalanie jednych
narodów, a piętnowanie drugich i stwierdza, że wybrał wiadomości
z dziejów Polalkó,w po to tylko, aby przedstawić genealogię książąt pol
skich 38. Inaczej zupełnie uczynił autor KKP, który deklarował wprost,
że poświęcił się pisaniu swego dzieła po to, aby czyny dobrych książąt
lbyły przykładem dla potomnych, a czyny złych, mające smutne następ
stwa, odstraszały ludzi od złego, ponieważ na tym polega sens pisania
historii s9.
Owo przeciwieństwo spojrzenia na zadania historyka odbiło się też
w ujęciu ·porównywanych prac. KP ogranicza się w obu częściach do opi
sywania wydarzeń. Natomiast KKP zawiera szereg komentarzy autor
skich wykraczających poza opis faktów. Piotr z Byczyny wyłożył w nich
swe poglądy moralne. Potępił .pychę możnych, wojny, rabunki, anarchię
rozdrobnienia feudalnego, nadmierny ucisk poddanych. Bronił interesów
kościoła. Wychwalał gospodarność, męstwo, opiekę nad biednymi i sła
bymi. Komentarze te pozwalają ocenić Piotra jako nastawionego huma
nitarnie duchownego owych czasów, zwolennika sprawiedliwych rządów
oraz dobrych, gospodarny,ch i męimych władców 40•
Niewiele też można powiedzieć o poglądach .politycznych KP. Wspo
mniana dekla,racja wprowadzenia świadczy o odcięciu się od „nacjonaliz
mu" polskiego. Natomiast przejmowanie mimo tejże deklaracji wiado
mości Wincentego o ,wspaniałych czynach dawnych władców Pol5ki może
być dowodem reprezentowania polskiej państwowej racji stanu, związa
nej z pisaniem kromki na zamówienie wrocławskiego dworu książęcego 41.
Mogło ono wynikać jednak po prostu z konieczności relacjonowania wy
darzeń historycznych, beż któ,rych omówienia napisanie kroniki byłoby
przecież wręcz niemożliwe. Inaczej wyg,ląda rzecz z KKP. Dzięki wy
powiedziom komentatorskim, ,wprawdzie w tym zakresie bardzo skrom
nym, możemy domyślać się polskiego zaangażowania pol1tycznego autora
tego ostatniego dzieła. Wskazówką w tym wżględzie jest ·między i•nnymi
znane zdanie, że za „sprawą g,rzechów ziemia wrocławska oraz księstwo
t>d panów przyrodzonych do obcych przeszły i skończyła się wolność
książąt polskich" 42, występujące w kontekście krytycznego apisu zabieas MPH, t. III, s. 605.
39 Tamże, s. 429.
40 Na temat tych komentarzy przygotowałem artykuł pt. Akcenty spoŁeczne
i moralizatorskie w „Kr011,ice książąt poLskich".
41 Hipotezę o związku Kroniki polskiej z zabiegami Henryka IV o tron •krakow
ski wysunęła B. K il r bi s 6 w n a, Ze studiów nad kulturą historyczną wieków
średnich w Poisce (S. Żr., R. III, 1958, s. 51).
42 MPH, t. III, s. 518.
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gów Jana Luksemburczyka, których celem było przyłączenie Śląska do
Czech. Można w tym widzieć wprawdzie tylko przejaw ideologii niezależ
ności książąt śląskich. Ale nawet taka ideologia była ideologią państwową
polską, łączącą się z polską dzielnicową tradycją politycZIIlą - Polski
zbioru samodzielnych księstw, swoistej poliarchii polskiej. Bardziej wy
raźną polską ideologię ,polityczno-państwową dostrzec można natomiast
w pochwale rządów Kazimierza Wielkiego, zadowoleniu, że ten król „do
dobrego stanu Królestwo Polskie doprowadził" 43, czy ,w u'bolewaniu nad
złym stanem tego królestwa w początkach panowania Jadwigi Andegaweńskiej 44.
Z kwestią ideologii politycznej łączy się sprawa postawy narodowej.
Ja� już wspomniałem, jestem skłonny widzieć dwóch autorów KP, z któ
rych pierwszy by� Niemcem, .a drugi Polakiem. Nastawienie pierwszego,
niemieckiego autora w sprawach narodowych było powściągliwe. Jako
Niemiec dystansował się od ówczesnego „nacjonalizmu" polskiego, na
tomiast nastawienia antypolskiego w ikironice pisanej w Polsce i dla ,ksią
żąt polskich uwidaczniać nie mógł, a może zgoła nie pragnął lub go wręcz
nie posiadał. Za polskim pochodzeniem i polskim nastawieniem drugiego
autora przemą.wia jego specyficzne uc?Juleni.e na sprawy narodowe. To
właśnie on przedstawił w świetle antagonizmu narodowego walkę między
Konradem Kędzierzawym, który przeklinał Niemców, a Henrykiem Po
bożnym 45. To on jak już wspomniano - nazywał obcych rycerzy Rogatki
.,niemieckimi rabusiami" 46. Z kolei na postawę narodową Piotra z By
czyny rzuca światło jego stosunek do obu wymienionych tu miejsc KP.
Otóż Piotr bez zastrzeżeń przej.muje relację o niemieckfoh rycerzach ra
busiach na Śląsku, czego by będąc Niemcem zapewne nie uczynił 47.
Natomiast przejmując opis bitwy pod Studnicą - jak już wyżej pisa
łem - zmienił go w sposób dla strony polskiej wyraźnie korzystny. Wy
daje się, że można w tym widzieć dość ważny dowód polskiego nastawie
nia narodowego Piotra z Byczyny.
Na zakończenie moich wyw,odów chciałbym się zająć kwestią, jakiej
wersji KP używał w swej pracy zasłużony historyk książąt brzeskich.
Jest to zagadnienie dla badań nad powstawaniem KKP i osobą jej autora
stosunkowo ważne. Jąk wiadomo, do naszych czasów dotarły trzy wer
sje KP, przechowane iw trzech rękopisach: I. kodeksie z XIV w. byłej
biblioteki w Księ:ż)nie koło Wałbrzycha; II. kodeksie rhedigerowskim bądź
brzeskim ·byłej Biblioteki Miejsikiej we Wrocławiu, w którym kronika
została przepisana w 1359 r. przez niejakiego Jana (kodeks ów został na43
44
45
46
4;

Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,

s.
s.
s.
s.
s.

543.
544.
647-648.
652.
490-400.
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byty w 1360 r. przez księcia Ludwika I, a następnie należał do kolegiaty
w Brzegu); III. kodeksie nr 1560 byłej Biblioteki Królewskiej w Królew
cu, pochodzącym według ocen historyków z początku XV w. 48 Jej ostatni
wydawca uważał przy tym, że wersja kodeksu III jest rozbudowaną rwer
sją pierwotnej KP, wzbogaconą kilkoma nowymi doda1Jkami, stworzoną
przed 1385 r. 49
Otóż wydawać by się mogło, że skoro według przekonywających
i ogólnie przyjmowanych ustaleń KK.P powstała na dworze Ludwika I
brzeskiego, a jej autorem był kanonik kolegiaty brzeskiej Piotr z Byczy
ny, to winien on ,wyzyskiwać egzemplarz z biblioteki książęcej, który stał
się własnością kolegiaty brzeskiej, czyli kodeks II. Tymczasem rzeczy
wistość wyglądała inaczej. Już L. Ćwikliński stwierdził, że „z dodatków
rękopisu królewieckiego, a względnie jego pierwowzoru, czerpał autor
Kroniki książąt polskich" so. Po tej samej -linii poszedł W. Schulte, który
zwracając uwagę na zbieżności kilku miejsc KKP ze specyficznymi wa
riantami kodeksu !królewieckiego doszedł do wniosku, że Piotr nie używał
rękopisu brzeskiego, lecz musiał posiadać rękopis odpowiadający tekstowi
kodeksu królewieckiego, na którym się oparł 51• Rzecz wydała mi się jed
nak godna sprawdzenia. Na podstawie przypisów ,w wydaniu KP przez
L. Ćwiklińskiego w III tomie Monumenta Poloniae historica przeanalizo
wałem ,przeto zależność KKP od trzech wersji KP, mając na względzie
(podobnie jak W. Schulte) głównie treść, a w ;rpniejszym stopniu iwarianty
literowe, które mogą być dziełem przypadku i zależeć od maniery pisar
skiej kopistów. W świetle tej analizy udało mi się ustalić nawet nieco
więcej przejątków z kodeksu III różnych od wersji kodeksu II, niż znalazł
ich W. Schulte. Przejątki te ujmuje zestawienie podane na s. 195.
Z wyżej wymienionych przejątków W. Schulte 'znał pozycje 3, 5, 7, 8.
Dodawał ponadto mylnie jako przejątek wersji kodeksu królewieckiego
nazwę miejscową Mezekeze, występującą w KKP na oznaczenie Między
borza 52. Widział on w niej podobieństwo do 01azwy Mezbese występującej •
w kodeksach I i III, gdy natomiast w kodeksie II występowała według
niego forma Mezbore. Niezależnie od tego, że Mezekeze jest formą zupeł
nie specyficzną, w rzeczywistości nazwę Międzyborza spotykamy w ko
deksie II w postaci Mezbore i Mezbezc, a w kodeksie III w postaci Mez48

O

kodeksach tych zob.

L.

Ćwikliński,

MPH,

t.

III,

s.

579-582; S. S m o 1 ka,

Vber eine bisher unbenutzte Konigsberger Handschrift des Chron. Polono-Silesiacum

s. 454-463). Nie wchodzi tu w grę nowożytny rękopis Biblio
teki Uniwersyteckiej we Wrocławiu R. 839 wymieniony w Repertorium fontium
medii aevi, t. III, Romae 1970, s. 418, z tekstem KP odpisanym z kodeksu Il (prze
chowywanego dziś tamże pod sygnaturą R. 204).
49 MPH, t. III, s. 595.
so Tamże.
s1 S c h u I t e, op. cit., s. 165.
s2 Tamże, s. 165-167.
(ZfGS, R. XII, 1874,

195

,,Chron'ica prin cirpum Polon'iae"

I

Nr
1.
2.
3.

KP kodeks I

I

KP kodeks II

4.
5.

pictor
Lubin
et sic imperiali
fefeodalem
cit...
ducis Ungarie
brak

pictor
Lublin
et sic imperiali
feod11Iem
fecit..
regis Ungarie
brak

6.
7.

populum
brak

populum
brak

8.

brak

brak

I

KP kodeks

m

I

KKP

Strony

w MPH III

Premisil
Lublin
de castro
Ostrow..•

Premisil
Lubin
de castro
Ostrow...

612,433
614,433
617-18,
439

ducis Ungarie
Sceleratissimus
itaque
papam
Uxor principis

ducis Ungarie
Sceleratissimu:
itaque...
papam
Cum enim uxor
Wladislai...
Petrus...
vixit quinque
annis...

618,444
621,447

Petrus...
vixit V
anois...

622,447
631-32,
477-78
633,678

bese i Mezbore 53. W tych wairunkach na jej podstawie nic o pokrewień
s1Jwie KKP z II lub III wersją KP powiedzieć nie możemy.
Mimo stwierdzonych ,wyżej zbieżności mię<lzy itekstem KKP i wersją
kodeksu królewieckiego nie mogę się zgodzić z wnioskiem W. Schultego.
W tralkcie mej analizy kironiki napotykałem bowiem inne miejsca kro
niki przez ,niego nie zauważone, w których tekst KKP pokrywa się z wer
sją rękopisu II'hedigerowskiego, a różni od wersji królewieckiej. Są one
następujące:
Nr

I

KP kodeks I

1.
2.

voriacitate
farciantur

3.
4.
5.

I

KP kodeks II

I

KP kodeks

m

voracitate
sarciantur

ferocitati
farcinantur

cruci affixeruot
subdyaconatus
Christinam

cruci affixeruot
subdyaconatus
Christianam

6.
7.

socer eius
brak

8.

in capitulo

socer eius filii
5 Ydus Apprilis, sepultus ad
fratres Minores ...
in capiło

trucidaverunt
dyaconatus
Christianam
Agoetam
socer eius
Lrak

9.

sed violenciaraum..• narrabantur

sed violenciarum... narrabantur

53 MPH, t. III, s. 641 i 649.

I

KKP
voradtati
sarcinari
fecerunt
cruci affixerunt
subdyaconatus
Christianam
lub Cristinam
socer eius filii
V idus Aprilis
decedens apud
fratres minores

Strony
w MPHill
607,430
610,431
612,433
620,446
628,469
635,480
643,489

in capella

in loco capituli

648,487

brak

nec tamen sue
violencie... narrabantur

656,496
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Szczególną wymowę mają te różnice, gdzie teksty KKP są zbieżne
tylko z wersją kodeksu II, a mianowicie w pozycji 6 (wzmianka o teściu
syna Mieszka Stao:ego, a nie teściu samego Mieszka jak kodetksy I i III)
i w pozycji 7 (gdzie tylko kodeks II zanotował w ten sposób datę dzienną
śmierci i miejsce pochowania Henryka Pobożnego). Na dużą uwagę za
sługuje też pozycja 9. Dotyczy ona informacji o cechach Bolesława Ro
gatki i jego rozpustnej nałożnicy. Ponieważ wersja kodeksu III KP koń
czy się przed tymi informacjami, mamy tu do czynienia z mocnym do
wodem, że autor KKP musiał znać także inną wersję tego dzieła,
a f.ragmenty pochodzące jedynie z kodeksu II "o/Skazują na 'kodelks rhedi
gerowski. Tak więc dochodzimy do wniosku, że Piotr z Byczyny korzystał
z dwóch rękopisów KP i dlatego podał w swym dziele pewne dane szcze
gółowe, które występowały tylko w jednym lub tylko w drugim.

Dm CHRONICA PRINCIPUM POLONIAE UND Dm CHRONICA POLONORUM
Der Artikel untersucht das Verhaltnis der um 1385 vom Brzeger Kanonikus,
Piotr von Byczyna, verfassten Chronica principum Poloniae (weiter CPP) zu dem
am Ende des 13. Jh. entstandenen Werk Chronica Polonorum, genannt auch Chro
nicon Poiono-Silesiacum (weiter CP). Der Verfasser ist urn eine Prazisierung der
Anschauungen in dieser Frage bemiiht.
Piotr benutzte die CP bei der Beschrcibung von Ereignissen bis in die Zeit der

Herrschaft des Fiirsten Bolesław Rogatka. Von 37 Kapiteln der CPP stlitzen sich 15
hauptsachlich auf CP, 7 auf der Chronik Galls, 15 hatte Piotr selbstandig geschaf
fen. Die auf CP fussenden Texte nehmen etwa 260/o der CCP ein, die nach Gall
verfassten etwa 36 0/o, eigene Texte ca 380/o. Die CP diente als Konstruktionsmuster
fur die CPP, worauf die ZweigliedrigkeLt beider Werke hinweist. Die CP besitzt
neben der Beschreibung der Geschichte Polens eine Schilderung der Geschichte
Schlesiens, die CPP enthalt neben der Geschichte der polnischen Fiirsten einen
Katalog der Wrocławer Bischofe. In Anlehnung an CP wurde auch ein betrachtli
cher Teil der chronologisch entsprechenden Kapitel der CPP abgesondert. Pio>tr
habte jedoch seine Kapitel mit Dberschriften versehen, welche in der CP nicht
existierten. Er berichtigte ferner gewisse Fehler der CP, obwohl er auch manche
libersah und durch eine falsche Interpretation der CP selbst neue Irrtiimer beging.
Unterschiedlich ist der Ch�akter beider Chroniken. Die CP ist eher ein objek
tives, auf die Beschreibung von Ereignissen -sich beschrankendes Werk, die CPP
besitzt dagegen eine moralisierende und didaktische Tendenz, die in den Kommenta
ren des Verfassers zum Ausdruck kommt, wenn er die Ungerechtigkeit der Mach
tigen anprangert, fiir die Armen eintritt sowie die Belange. der Kirche verteidigt.
In der CPP sind auch Elemente polnischer politischer und nationaler Ideologie zu
finden, die in der CP nicht zum Vorschein treten. Das letztere Werk wurde ver
mutlich von zwei Autoren verfasst, von welchen der eine wahrscheinlich ein
Deutscher, der andere ein Pole war.
Der Artikel enthalt schliesslich die Folgerung, dass sich Piotr nicht nur des
aus dem Kodex der frliheren Bibliothek in Konigsberg, Nr. 1560, bekannten Textes
der CP bediente, sondern auch den Text des Kodex aus der Universitatsbibliothek
in Wrocław, R. 204, benutzte, der sich ehedem im Besitz des Flirsten von Brzeg,
Ludwig I. befand.

•
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KAZIMIERZ ORZECHOWSKI (WROCLAW)

SEJM I SEJMIKI W USTROJU FEUDALNEGO SLĄSKA
Jedną z ważniejszych kwestii dotycząt::ych systemów zgromadzeń sta
nowych 1 jest sprawa wewnętrznych relacji między nimi. Poniższe uwagi
są poświęcone jednej z nich, mianowicie stosunkowi sejmików i sejmu 2
na Śląsku w epoce feudalnej, i mają służyć za przyczynek do dcikładniej
szego naświetlenia pewnych zagadnień ogólnej systematyki i klasyfikacji
zgromadzeń stanowych.
Podstawę ich - prócz dotychczasowych opracowań i publikowanych
źiródeł - stanowią zbiory akt sejmowych i sejmikowych, przechowywane
w archiwach i bibliotekach wrocławskich, a także w Centralnym Czeskim
Archiwum w Pradze, w Niemieckim Centralnym Archiwum w Merse
burgu oraz w Archiwum Krajowym w Dreźnie. Szczególnie uwaga nasza
będzie obracać się wokół dwóch zaproponowanych wcześniej dychoto
micznych rozróżnień na: zgromadzenia wielkie i małe oraz bezpośrednie
i pośrednie 3.
Przez zgromadzenia wielkie rozumiemy takie, które składem swym
i kompetencją obejmują terytoriwm stanowiące polityczną całość. W za
sadzie więc w każdym państwie występuje tylko jedno takie zgromadze
nie. Ich przeciwstawieniem są zgromadzenia małe, odpowiednio obejmu
jące pewne częściowe terytorium, w przeciwstawieniu do poprzednich
w danym państwie występuje przeto zawsze pewna ich liczba.
1 Jest bowiem bezwzględnie konieczne, aby jednej z form tego systemu, choćby
najważniejszej, nie rozpatrywać w oderwaniu od pozostałych. Czynić to trzeba
zawsze na tle wszystkich aktualnie istniejących w danym spOłeczeństwie form
politycznego życia feudalnych zbiorowości.
2 Obie te nazwy nie występują w śląskiej terminologii. Przyjęło się jednak
w literaturze (nie bez pewnych wahań, gdy np. początkowo sejm śląski nazywano
sejmikiem lub sejmikiem generalnym) stosowanie ich przez analogię do stosunków
polskich. W oryginalnej terminologii sejmik nazywano po prostu „stanami księ
stwa" (status, Landstande, z rzadka Landtag), sejm zaś sejmem (,,radą") książęcym
lub krajowym (Fiirstentag, Landtag), rzadkb generalnym (Generallandtag), najczę
ściej zaś enumeratywnie śląskimi książętami i stanami (conventus principum et
statuum Silesiae, die schlesischen Fiirsten und Stande).
3 Te i inne propozycje wypowiedzieliśmy w referacie pt. Próba usystematyzo
wania zgromadzeń stanowych (Konferencja Historyków Prawa. Wiec - rada sejm - parlament, Poznań 1972, s. 25 i n.
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Wziąwszy pod uwagę to rozróimienie trzeba przede wszystkim rozwa
żyć, czy na feudalnym Śiąsku można w ogóle mówić o istnieniu zg,ro
madzenia wielkiego, konkretnie zaś - czy sejm śląski można uznać za
zgromadzenie tego tyipu. Na pozór przeczy temu 'Praktyka tzw. sejmów
generalnych, będących połączeniem sejmu czeskiego z morawskim, czes
kim i górnołużyckim (w osobach ich przedstawicieli, czyli deputacji).
Zjazdy takie zwoły,wali królowie czescy, szczególnie zaś później Habsbur
ga.wie, sfarając się objąć .ni.mi wszystkie kraje tzw. g,rupy krajów czes
kich. Wydawałoby się więc, że w skali g.mpy krajów czeskich tylko owe
generalne sejmy można traktować jako zgromadzenia wielkie, wszystkie
pozostałe zaś (zarówno sejmy krajów, jak sejmrki) trzeba uznawać za
terytorialne, czy-li małe. Talk rzecz ujmując trzeba by konsekwentnie
przyjąć, iż Śląsk był pozbawiony swego zgromadzenia wielkiego. W rze
czywistości jednak sprawa przedstawiała się inaczej. Oto bowiem mimo
wszelkich usiłowań monarchów nigdy nie udało się im przekszfałcić sej
mów generalnych w ciała decydujące w równej mierze o sprawach
wszystkich 'krajów Korony św. Wacława. Pozaczeskie deputacje brały
z zasady z nich odnośne kwestie do swoich własnych sejmów 4 i dopiero
tam ewentualnie zapadały uchwały, wiążące na przyszłość dany kraj.
W ten sposób sejmy generał.ne były tylko szerokim forum porozumiewa
nia się k,rajów, zresztą w praktyce nie jedynym, ja:k o tym pouczają lata
przed powstaniem czeskim, lub też dawały pozaczeskim krajom crnożność
bezpośredniego zapoznania się ze stanowisfkiem stanów czeskich w okre
ślonej sprawie. Jak więc widać, kraje Korony św. Wacława w interesu
jącym nas czasie nie utworzyły całości {jedności) politycznej w tym rozu
mieni1u, aby w ich łącznych ramach stany mogły formułować swe jedno
wiążące stanowisko wobec monarszych żądań i aby mogły w tych iramach
łącznie uczestniczyć w rządzeniu całym terytorium s. Powyższe uzasadnia
zatem pierwszy generalny wniosek, iż śląskiemu sejmowi (podobnie jak
czeskiemu w odniesieniu do właściwych Czech, morawskiemu i górno
łużyckiemu) należy bezspornie przypisać chairakter zgromadzenia wiel
kiego, sam Śląsk zaś uznać za całość ,w strukturze feudalnych zgromadzeń
· stanowych. W tym stanie rzeczy równie bezsporne wydaje się, że zgroma
dzeniom stanowym działającym w granicach poszczególnych :księstw
śląskich, w polskiej literaturze przez upodobnienie do stosunków w Rze
czypospolitej nazywanym sejmikami, przypadała ranga i miejsce zgro
madzeń małych.
Przyjęcie dychotomii wiellkich i małych zgromadzeń wyiróżnionych na
terytorialnej podstawie wychodzi od pewnych założeń i sugeruje pewne
4 Mimo ponawianych żądań monarchów, aby !Posłowie krajów przybywali na
sejmy generalne cum voce decisiva.
5 Tym bardziej nie może być mowy o istnieniu jednego stanowego zgromadze
nia wielkiego w skali wszystkich ziem całej monarchii habsburskiej. Inna rzecz, że
można znaleźć ślady starań monarszych zmierzających do takiego celu.
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logiczne konsekwencje. Po pierwsze, zakłada to istnienie określonego sy
stemu zgromadzeń, po drugie, istnienie pewnej jednorodności elementów
tego systemu. Z kolei konsekwencją takiego ujęcia jest nadrzędność zgro
madzenia wielkiego i podporządkowanie mu zgromadzeń małych z jednej
strony oraz wzajemna .równorzędność, wzajemne przyporządkowanie sobie
zgromadzeń małych z drugiej. Wreszcie zakładana ;powyżej jednorodność
sugeruje, iż istota i struktura zgiromadzeń obu !kategorii (tzn. wielkiego
i małych) były analogiczne. Sprawy te należy rozpatrzeć dokładniej, roz
poczynając ·od .przypomnienia pewnych faktów ustrojowych.
Feudalny Śląsk nie był jednolitym terytorium pod względem poli
tycznym i rozpadał się na księstwa w zasadzie dwojakiego ,rodzaju. Jedne,
których liczba stopniowo malała, stanowiły książęce lenna chorągiewne
ze swymi własnymi dynastami. Charakter do nich podobny miało księ
stwo !biskupie, ·będące jednak lennem tylko z tytułu terytorium grodkow
skiego. Wszystkie pozostałe, liczebnie stopniowo rosnące, były tzw. księ
stwami dziedzicznymi (konigliche Erbfiirstentilmer) i podlegały bezpo
średnio mona,rsze jaJko królowi czeskiemu, który też zarządzał nimi za
pośrednictwem powoływanych przez siebie starostów (Landeshauptleute).
Każde ze śląskich księstw posiadało swój odrębny sejmik 6. W ten sposób
na interesującym nas terytorium mamy do czynienia z czternastoma bądź
po połączeniu się opolskiego z raciboirskim z trzynastoma sejmikami 1.
Podporządkowanie małych zgromadzeń wielkiemu, tzn. sejmików sej
mowi, wyraża się najpełniej w dwóch okolicznościach: w wysyłaniu po
słów z instriukcjami na sejm przez sejmiki oraz w wiążącej mocy uchwał
wielkiego zgromadzenia (sejmu) wobec podporządkowanych mu małych
(sejmików). System stanowych zgromadzeń Śląska daleki był od jedno
litości pod tymi względami. W powyższy sposób sejmowi śląskiemu były
podporządkowane jedynie sejmiki księstw dziedzkznych. Sejmiki księstw
lennych w ogóle pirzez swych posłó,w !tle były w sejmie reprezentowane.
Odnośne księstwa w sejmie pośrednio uosabiali ich dynastowie.
Konsekwentnie rozumując można by zatem zgromadzenia małe (jako
zgromadzenia części terytorium nie stanowiącej politycznej całości) wi
dzieć na Śląsku jedynie w dziedzicznych księstwach Korony, nie trakto
wać tak zaś zgromadzeń stanów w księstwach lennych i biskupim. Innymi
słowy - można 1by księstwa lenne i księstwo bis(kupie potraktować
w systemie śląskich zgromadzeń stanowych jako swoiście odrębne „ca6 Czasowe podporządkowanie dwóch księstw władzy jednego dynasty nie powo
dowało łączenia obu sejmików. Fuzje takie wystąpiły natomiast między parami
księstw dziedzicznych, gdy weszły one w trwalszy wzajemny terytorialny związek
(np. świdnicko-jaworskie i opolsko-raciborskie). Nie było to jednak regułą.
7 Były to: żagański, głogowski, legnicki, brzeski, świdnicko-jaworski, wrocław
ski, oleśnicki, ewentualnie później też bierutowski - rzecz to jeszcze do zbadania),
ziębicki, opolska-raciborski (do 1520 r. jako dwa odrębne), cieszyński, opawski,
karniewski oraz księstwa biskupiego.
4 - Sobótka 1976, z. 2
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łości polityczne". Nie ulega jednakże kwestii, że taki zabieg myślowy był
by i sztuczny, i nieprawdziwy. Sugerowałby bowiem, że śląscy książęta
lenni posiadali suwerenność lub że zakres przysługującej im jeszcze su
werenności był sz-eroki. Tymczasem jednak wiadomo, iż już w XVI w.
w ręku ich pozostały tylko niewielkie ślady dawnej niezależności, stule
cie zaś następne sprowadziło ich w ogóle ty1ko do rzędu największych
feudalnych właścicieli. Z tego właśnie powodu nie ma wątpliwości, że
również sejmiki księstw lennych (i biskupiego) były zgr,omadzeniami
małymi na Śląsku, tyle że nie były hierarchicznie podporządkowane sej
mowi, nie pozostawały w stosunku do niego w żadnej formalnej relacji.
To, co powiedziano, wyjaśnia również sprawę koordynacji i równo
rzędności, gdy idzie o śląskie zgromadzenia małe. Widzimy bowiem, że
tego rodzaju wzajemny stosunek łączył między sobą jedynie dziedziczne
księstwa Korony i ich sejmiki. Sejmiki księstw lennych nie pozostawały
wobec nich w żadnym formalnym ani faktycznym związku. Znajdowały
się niejako na uboczu, irównież między sobą ·nawzajem nie będąc powią
zane. Pod każdym z tych względów odseparowywała je formalnie i fak
tycznie od politycznego otocz€nia osoba i władza ich dynasty.
Powyżej wspomniano, iż dychotomia zgromadzeń wielkich i małych
sugeruje również analogiczność ich istoty i strulktury. Niewątpliwie też
istota ich wszystkich llla Śląsku była ta sama: ·były one zgromadzeniami
stanowymi. Gdy jednak idzie o ich strukturę, sprawa przedstawia się już
z gruntu inaczej. Sejm śląski w XVI w. składał się z trzech kuirii o od
rębnych kurialnych wotach, mianowicie książąt i wolnych panów stano
wych, rycerstwa ·księstw dziedzicznych (wraz z Wrocławiem) oraz z kurii
miast księstw dziedzkznych. W XVII w. obok ich trzech wotów pojawiło
się jeszcze czwarte, mianowicie konkludujące wotum generalnego stairos
ty. Sejmiki księstw miały wprawdzie też strukturę swoiście !kurialną, ia
jednakże miewała już bardzo różnolity skład i odmienny charakter. Było
to niewątpliwie wynikiem różnych wpływów ościennych, przede wszyst
kim zaś tego, że zgromadzenia stanowe wszystkich wchodzących tu w girę
· terytoriów posiadały swą własną genezę i odrębny rozwój 8. Niemniej
naw-et przy obecnym bairdzo skromnym stanie wiedzy o śląskich sejmi
kach można wypowiedzieć ni.eco uwag ogólnych w tym względzie. I tak
wszystkie one posiadały (jak już wspomniano) str.ukturę kurialną, jednak
liczba ich lkurii wahała się od dwóch do czterech. W ich strukturze naj
częstsze było „kurialne" przeciwstawienie sobie rycerstwa (tzn. szlachty)
i miast. Tylko w jednym wypadku obie grupy były ,połączone w jednej
kuirii (sejmik wrocławski), gdzie indziej zaś rycerstwo występowało w sej1

s Literatura na temat dziejów sejmików śląskich jest więcej niż uboga i pozba
wiona jakichkolwiek uogólnień w szerszej skali. Zbadanie ich jest palącą koniecz
nością.
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miku wespół z duchowieństwem (głogowski) 9• W ,pewnych wypadkach
w strukturze sejmiku w ogóle brak miast (cieszyński, żagański, ewentu
alnie też opawski), co dziwi i może polega tylko na niedokładności prze
kazu. W ogólnej liczbie sejmilków dadzą się też wyróżnić dwie grupy,
wykazujące pewne podobieństwo składu. Jedną cechuje wyodrębnienie
kurii panów - są to sejmiki górnośląskie i żagański. W takim ukształto
waniu kurii można by widzieć wpływ analogicznych urządzeń czeskich
i morawskich. Drugą g!I'u•pę stanowią sejmiki o wyod,rębnionej kurii du
chowieństwa, zresztą w różny sposób 10. Poza wspomnianymi wyżej wpły
wami czesko-morawskimi nie widać tutaj (tzn. gdy idzie o ró�nice struk
tury) żadnej prawidłowości. Szczególnie brak jest ujednolicenia struktury
wśród sejmików dziedzicznych księstw Korony.
Wspomniano już, że sejmiki śląskie nie zostały jeszcze właściwie do
statecznie zbadane. Z tego jednak, co wiadomo, zdaje się wynikać, że
sejmikowe kurie w ich sposolbie ,obradowania były sobie o wiele słabiej
przeciwstawione, niż to miało miejsce w sej:rnie, że obrady ich miały
raczej ,charakter wspólnych deliberacji „w izbach połączonych". W sumie
należy zatem stwierdzić, iż pod względem swej struktury i (prawdo
podobnie) sposobu funkcjonowania śląskie stanowe zgromadzenie wielkie
(sejm) i zgromadzenia małe (sejmiki) nie posiadały istotnych cech
wspólnych:
Przeciwstawienie\zgromadzenia wielkiego małym i podporządkowanie
drugich pierwszemu wyraża się (jak wspomniano) najdobitniej w prak
tyce delegowania posłów przez zgromadzenia małe do zgromadzenia .wiel
kiego. Po dokładniejszym wejrzeniu w stosunki śląskie i tutaj wyłania
się trudność. Stwierdziliśmy poprzednio, iż w śląskich sejm1kach regułą
było „kurialne" w nich przeciwstawienie rycerstwa (szlachty) miastom,
skądinąd zaś wiadomo, że w sejmie śląskim też istniały - prócz książę
cej - dwie podobne osobne kurie. Z tego ostatniego wynikałoby zatem,
że --w praktyce sejmiki księstw dziedzicznych 11 jako takie, czyli brane
jako zwarte całości, nie mogły delegować swoich posłów na sejm. Odrębni
byli posłowie rycerstwa do drugiej sejmowej kurii i osobni posłowie
miast do kurii trzeciej, zatem powoływanie ich (wybór) nie mogło być
dokonywane przez sejmik jako całość. Innymi słowy, na Śląsku ów naj
istotniejszy przejaw hierarchicznego podporządkowania sejmików sejmo9 To jednak trzeba traktować z dużą ostrożnością, ponieważ często udział du
chowieństwa w sejmiku był jedynie konsekwencją posiadania przez nie dóbr ziem
skich (Lan<istandschaft).
10 Np. w sejmiku głogowskim pierwszą kurię stanowiła kapituła, pozostałe zaś
duchowieństwo zasiadało wespół z panami :i rycerstwem w drugie\ kurii, w opaw
skim jako druga kuria po kurii panów, w karniowskim wespół z panami itp. Por.
jednak zastrzeżenie wyrażone w poprzednim przypisie.
11 Tylko one bowiem były reprezentowane w sejmie.
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wi nie występował l,ub występował jedynie w bardzo zatartej postaci. Ze
źródeł wiadomo, że funkcję posłów rycerstwa pełnili często stanowi
urzędnicy danych księstw, miasta zaś reprezentowali z reguły urzędnicy
najznaczniejszego miasta w księstwie, lub też per turnum kilku równo
rzędnych znaczeniem miast. Ponieważ przy tym - o ile pozwalają to
obserwować źródła - te same osoby w cha:rakterze posłów na sejmie
powtarzają się przez szereg lat z rzędu, narzuca się wniosek o braku rze
czywistych wyborów poselskich na śląskich sejmillcach (a wybory takie
były reg,ułą w Rzeczy.pospolitej) i o praktyce swoistej nominacji na tę
funkcję przeważnie osób urzędowych.
Z początków XVI w. znana jest praktyka zjazdów miast w skali ca
łego Śląska. Zjazdy takie w skali księstwa znane są nieco dokładniej
w odniesieniu do terytorium świdnicko-jaworskiego. Znane są też zjazdy
szlachty w ramach mniejszych terytoriów, na które dzieliły się księstwa
(np. w ramach weichbildów, powiatów itp.). W świetle tych instytucji
narzuca się przekonanie, iż sejmiki śląskich księstw nie wystarczały jako
płaszczyzna i forma życia politycznego tamtejszych stanów, że obok nich
(i poniżej nich) musiały istnieć monostanowe 21gr, omadzenia, gdy szło
o miasta wspólne i jednolite dla całego księstwa, gdy zaś szło o szlachtę
swoiście wielokrotne, dostosowane do jej ter�torialnej organizacji, i że
one bezpośrednio lub przez swych przedstawicieli wykonywały w rze
czywistości pewną część przynależnych funkcji. W szczególności polegało
to na uzgadnianiu i ustalaniu stanowiska wobec monarszych .żądań; wy
daje się niemal pewne, iż miasta dokonywały tego poza sejmikiem. Ina
czej szlachta: tutaj sejmik był naturalniejszą i łatwiejszą płaszczyzną
porozumienia.

•

Wzajemny stosunek sejmu i sejmików na Śląsku można też rozpalty
wać oddzielając od siebie zgromadzenia bezipośrednie i pośrednie. Druga
ia dychotomia jest pożyteczna przede wszystkim dlatego, że rozróżnienie
na zgromadzenia wielkie i małe nie zakłada zawsze konieczności hierar
chicznego podporządkowania obu kategorii zg:romadzeń. Musi to zaś mieć
miejsce, gdy przeciwstawimy sobie zgromadzenia bezpośrednie i pośred
nie. Przez bezpośrednie zgromadzenie stanowe :rozumiemy tu takie, które
wprost uczestniczy w sprawowaniu władzy na terytorium stanowiącym
polityczną całość i bezpośrednio współdziała z monarchą przy sprawowa
niu tej władzy. Zgromadzenie pośrednie jest przeciwieństwem poprzed
niego. Ono nie wchodzi w bezpośredni kontakt z panującym przy tworze
niu aktów od�oszących się do terytorium - politycznej całości. W aktach
tych fbezpośrednio nie uczestniczy. Czyni to natomiast pośrednio, poprzez
hierarchicznie nad nim znajdujące się zgromadzenie bezpośrednie, a mia
nowicie w ten sposób, iż w nim posiada swych przedstawicieli dających
wyraz jego stanowisku i jego woli.
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Z tego, co już poprzednio zostało powiedziane, wynika, iż zgromadze
niem bezpośrednim na Śląsku był przede wszystkim sejm, a więc z po
przedniej dychotomii zarazem zgromadzenie ,wielkie. Charakter zgroma
dzeń pośrednich należy natomiast przypisać tylko i wyłącznie sejmikom
dziedzicznych księstw Korony, jedynie one bowiem wysyłały swych po
słów na sejm i za jego pośrednictwem uczestniczyły w tworzeniu ogólno
śląskich aktów prawnych. Poza dychotomią i poza polem widzenia zna
lazły się w ten sposób sejmilki księstw lennych. Ani pośrednio, ani tym
bardziej bezpośrednio nie uczestniczyły one w tworzeniu ogólnośląskich
aktów prawnych.
Po.wyższe nie oznacza jednak, aby sejmiki te do żadnej z dwóch oma
wianych kategorii nie dawały się zakwalifikować. Nie miały one wpraw
dzie miejsca w hierarchii zgromadzeń nie będąc podporządkowane sejmo
wi, nie będąc pośrednie. Niezależnie od tego jednak same w sobie
spełniały wymogi bezpośredniości, tyle że w innej skali i w innym ,ukła
dzie odniesienia. Sejmiki księstw lennych były bowiem organem uczestni
czącym wprost - we współdziałaniu z księciem - w tworzeniu aktów
odnoszących się do danego księstwa i do zarządzania nim. Oczywiście
zasięg spraw znajdujących się w orbicie ich kompetencji był znacznie
węższy niż sejmu, zasadniczego ogólnośląskiego zgromadzenia bezpośred
niego, · zarówno terytorialnie, jak -:rzeczowo, nie zmienia to jednakże po
staci rzeczy. Zasięg ten bowiem musiał odpowiadać publicznoprawnym
kompetencjom lennego śląskiego księcia, te zaś - jak wiadomo - z bie
giem czasu stawały się coraz skromniejsze. W tej też okoliczności można
by widzieć p.rzyczynę, która zdecydowała o tyle słabszym rozwoju i zna
czeniu sejmików księstw lennych 12, które .nie wytrzymują .żadnych po
równań ze swymi odpowiednikami w dziedzicznych księstwach Korony.
Niemniej jednak powyższy fakt doprowadza do spostrzeżenia, iż bez
pośredniości zgromadzenia stanowego nie można traktować jako cechy
o tyle wyłącznej, że znajdując• ej zastosowanie tylko w stosunku do jed
nego zgromadzenia w ramach określonej całości politycznej. Może ona
bowiem występować w systemie· politycznej organizacji terytorium, gdy
ta jest kilkustopniowa, i być tam s,woiście wielokrotna. Na ikażdym jej
szczeblu zachodzi bowiem możliwość istnienia zgl!'omadzeń stanowych,
które w swych funkcjach są bezpośrednie.
Na tym jednakże sprawa jeszcze się nie kończy. Idąc dalej należy
bowiem stwierdzić, że cecha „bezpośredności" nie musi obejmować
wszystkich funkcji danego zgromadzenia i całego zakresu jego działania.
Innymi słowy, określone zgromadzenie w pewnym swym zakresie może
być pośrednie (jak np. sejmiki śląskich dziedzicznych księstw Korony),
12 W odniesieniu do niektórych lennych księstw zaledwie tylko ich nikłe ślady
dają się uchwycić w źródłach.
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w innych natomiast może działać jako bezpośrednie. I to właśnie jest
uchwytne w odniesieniu do sejmików dziedzicznych księstw, które w spra
wach rozstrzyganych ina sejmie (w zakresie kompetencji sejmu) były
tylko pośrednie, podporządkowane sejmowym uchwałom i tylko za po
średnictwem tego ostatniego współdziałały z monarchą przy tworzeniu
aktów prawnych odnoszących się do całego Śląska. Natomiast w innych
·sprawach dotyczących tylko terytorium ich księstwa współdziałały one
bezpośrednio z monarc, hą, który wobec nich miał zarazem pozycję swoiś
cie rozumianego księcia terytoria_lnego.
Ta strona zjawiska mogła zresztą za sobą pociągać również dalej idące
konsekwencje, zmierzające w pewnej mierze do wydzielenia odnośnego
terytorium (księstwa) z większej politycznej całości (Śląska). Obserwuje
my to w dziedzinie jurysdyikcji 13, gdzie sądy księstwa świdnicko-jawor
skiego uzyska"'6SZY ,przywilej inappellabilitatis (orzeczenia ich były osta
teczne) wyłamały się z ogólnośląskiej kompetencji i struktury trybunału
(Ober- und Filrsten-Recht) i tym samym tylko z rzadka posłowie tego
ważnego księstwa brali udział w zgromadzeniach trybunalskich, instytucji
niewątpliwie najważniejszej__dla codziennego politycznego życia Śląskich
stanów.

*
Jest jeszcze trzeci wzgląd, pod którym trzeba rozważyć stosunek mię
dzy śląskim sejmem i sej<mikami księstw. Jest to dziedzina kompetencji
i mocy wiążącej uchwał sejmowych wobec ludności (stanów) księstw
śląskich, na niższym szczeblu ujętych organizacyjnie przez sejmiki. Do
statecznie dobrze znany fakt nieokreśloności kompetencji zgromadzeń
stanowych nie załatwia sprawy, idzie tu bowiem nie o ustrojową zasadę,
lecz o konkretne fakty życia politycznego.
Tutaj najpierw trzeba zdać sobie sprawę, iż w praktyce kompetencja
stanowych zgromadzeń na Śląsku była ba(rdzo wąska. Sprowadzała się
ona właściwie tylko do uchwalania i �ciągania, a także wydatkowania
podatków oraz do spraw wojskowych: rekrutacji wojsk i kwestii tzw.
obrony !krajowej (Landes-Defension). Obserwacje zatem będą musiały się
ograniczać przede wszystkim do tych dwóch dziedzin. Zdaje się nie ule
gać kwestii, iż sakramentalna zasada: quod omnes tangit, nie miała na
Śląsku dosłownego zastosowania t4. Rzadkością !bowiem było, aby w sejia Przy studiach nad ustrojem i dziejami zgromadzeń stanowych zapom1na się
częstokroć o ich funkcjach jurysdykcyjnych, czasami łączących się z ich genezą,
czasami pośrednio przez nie sprawowanych. Są to zaś rzeczy, ·które m ogą na cały
problem rzucić bardzo wiele światła i wyjaśnić wiele wewnętrznych ich mecha
nizmów.
14 Jest ona zreS2tą bardziej koncepcją doktryny,
to stosunkowo późnej, niż
normą ówczesnego życia poliiycznego stanów.
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mie uczestniczyli. wszyscy do tego powołani, aby faktycznie w podejmo
waniu uchwały uczestniczyły rzeczywiście wszystkie do tego powołane
„stany". Niemniej jednak _zapadłe uchwały podatkowe i dokonane ogólne
repartycje (na księstwa itd.) obowiązywały. Brak też w źródłach śladów,
aby książę na sejmie nieobecny lub nie reprezentowane stany jakiegoś
dziedzicznego księstwa w takich okolicznościach i z tej właśnie przyczy
ny, pod takim pozorem zaprzeczały podatkowemu obowiązkowi. Inaczej
miała się rzecz przy sprawach wojskowych lub przy (rzadkich zresztą)
deliberacjach nad aktami normatywnymi, formułowaniem adresów do
cesarza itp. Tutaj nagminnie posłowie książąt, gdy osobiście w zgroma
dzeniu nie uczestniczyli, z reguły zaś posłowie stanów ·księstw dziedzicz
nych zasłaniali się brakiem pełnomocnictw i konkretnych instrukcji
w danej sprawie. Nie oznaczało to jednakże, iż uchwała powzięta w takiej
sytuacji nie wiązała ich mocodawców. Uchwały bowiem w takich okolicz
nościach nłe było. Po prostu sprawa szła w odwlokę aż do uzgodnienia
stanowiska i wtedy dopiero zapadała właściwa uchwała.
Na tym ogólnym obrazie i tle odcina się, szczególnie w XVI w., sta
nowisko stanów pew.nych księstw, które •w określonych sytuacjach nie
chciały podporządkować się uchwałom sejmowym z tej przyczyny, iż
nie wyraziły na nie zgody lub że zgoda ich była warunkowa, warunek
zaś został spełniony. Obserwujemy to szczególnie często w odniesieniu do
stanów opawskich, które jednak dążyły wówczas do oderwania się od
Śląska i uznania kh za część składową Moraw, celowo też nie obsyłały
swoimi posłami ogólnośląskich ,zg
; romadzeń. ,,Renitentes" bywały ;również
stany głogowskie, ponieważ stawiane przez nie warunki nie zostały
uprzednio spełnione, czy lenne rycerstwo księstwa świdnicko-jaworskiego,
które powołując się na teoretycznie obciążające je służby wojskowe na
rzecz panującego, jako ich bezpośredniego lennego •pana, nie chciało łożyć
na kontyngent zaciężnych wojsk, uchwalony przez sejm śląski. P!I'zy tym
wszystkim jednak nie ulega kwestii, iż - jeżeli w grę nie wchodziła
dążność do ,odłączenia się od Śląska, jak to miało miejsce przy Opawie w żadnym z tych wypadków nie była kwestionowana :kardynalna zasada,
uznająca moc uchwał sejmowych wobec stanów terytorialnych śląskich
księstw.
Powyższy fakt znalazł najpełniejszy wyraz w zasadzie uchwał większo
ścią otworów, wykształconej w ciągu XVI w., wielokrotnie potwierdzonej
w źródłach. Oznaczała ona, że sprzeciw :uczestnika sejmu (przedstawicieli
stanów, !księcia lub jego delegatów) był bezskuteczny i powzięta uchwala
w równej mierze wszystkich obowiązywała.
Moc obowiązująca i r2eczywiste realizowanie uchwał sejmu ślą'Skiego
były swoiście wpisane w dwoistą polityczną sńrukturę terytorium, wyra
żoną we współistnieniu dziedzicznych księstw Korony i księstw lennych.
Wprowadzony bowiem np. obowiązek ;podatkowy bezpośrednio obciążał
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tylko stany księstw dziedzicznych, przez posłów swych zasiadające w ku
rii rycerstwa i �urii miast. Natomiast w odniesieniu do księstw lennych
i ·księstwa biskupiego obowiązek ów istniał tylko wobec odpowiednich
dynastów. Dopiero oni z kolei ściągali wyznaczone kwoty od swoich sta
nów, przy czym !konkretnej repartycji dokonywało zg,romadzenie stanowe
(sejmik) danego lennego księstwa. Tutaj też nasuwa się pewne dodatkowe
spostrzeżenie. Oto wbrew pozorom w praktyce sytuacja księstw lennych
i dziedzicznych była mimo wszystko w pewnej mierze zbliżona, ,również
bowiem w skali dziedzicznych księstw Korony szczegółowe repartycje
były dokonywane przez sejmik bądź przez wyłonioną przezeń specjalną
deputację. Podobnie i przeciwstawienie księcia sejmikowi, właściwe dla
księstw lennych (w którym też wyrażała się swoista tych sejmików bez
pośredniość), ,miało swój odpowiednik w księstwach dzied�icznych. Tam
bowiem (oczywiście w omawianym zakresie działania) występowało ono
między ikrólewskim starostą księstwa a tamtejszym sejmikiem.

Dotychczasowe nasze wywody zostały .ujęte ogólnie i w zasadzie nie
zostały wpisane w dzieje zmian i ewolucji, którym ulegał system śląs
kich zgromadzeń stanowych. Uczyniliśmy tak dla uzyskania większej
jasności obrazu, wiedząc przy tym, że takie ujęcie wcale nie pociąga za
sobą niezgodności z faktami. W omawianych tutaj stosunkach między
sejmem i sejmikami nie zaistniały bowiem w trakcie dziejów zmiany ja
kościowe i bardziej zasadni'Cze, które zmuszałyby do ujęcia wywodów
w periodyzacyjne przedziały. Ogólna tendencja, którą w tej mierze niósł
ze sobą habsburski absolutyzm, zmierzała bowiem do zneutralizowania
roli ZJgromadzeń małych (zatem w swej części też pośrednich) i do spro
wadzenia ich działania jedynie do funkcji przygotowawczych i wykonaw
czych, Inaczej też być nie mogło wówczas, gdy także sam sejm śląski,
niewątpliwe ukoronowanie systemu zgromadzeń stanowych na feudal
nym Sląsku, został przek ształcony tylko w „maszynę do uchwalania po
datków".
Celem niniejszego opracowania było sprawdzenie na konkretnym
przyikładzie niektórych zaproponowanych wcześniej rozróżnień między
rozmaitymi formami zgromadzeń stanowych. Wydaje się, że cel ten przy
najmniej częściowo udało się zrealizować. Okazało się bowiem - jak
sądzimy - bezspornie, że zgromadzenia stanowe należy zawsze ujmować
jako system o formach bogatych, wciąż żywych i zmieniających się.
Sztuczne wyosobnienie jednej z tych form musi prowadzić do ocen jedno
stronnych, może też nawet błędnych. Okazało się wreszcie raz jeszcze
(nie jest to bowiem w swej istocie nic nowego w naukowej literaturze),
jak bardzo zatarte są granice między poszczególnymi instytucjami repre
zentacyjnych systemów w stanowych społeczeństwach feudalizmu.
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DER FtJRSTENTAG UND DIE LANDSTANDE DER FtJRSTENTUMER
IM FEUDALEN SCHLESIEN

Der Verfasser erortert das Verhliltnis zwischen dem schlesischen Fi.irstentag
und den Stlindeversammlungen slimtlicher schlesischer Fi.irstentilmer, indem er
die „grossen" und „kleinen" einerseits und die unmittelbaren und mittelbaren Stan
deversammlungen andererseits gegeni.iberstellt und unter zwei Gesichtspunkten
betrachtet. In erster Hinsicht stellt er fest, dass nur die Stlinde der sog. Erbfi.ir
stenti.imer als „kleine" Versammlungen betrachtet werden konnen. Demgeni.iber soll
man die Stlinde der Lehnfi.irstenti.imer eigenartig als „gross" auffassen, obwohl auf
niedrigerer Stufe ais der ebenfalls „grosse" schlesische Fi.irstentag. Teilweise ahnlich
ist das Bild, wenn man die unmittelbaren Standeversammlungen den mittelbaren
gegeni.iberstellt. Als typisch mittelbare konnen nlimlich auch nur die Standever
sammlungen der Erbfi.irstenti.imer bewertet werde, wahrend den Versammlungen
der Lehntilrstenti.imer die Natur der unmittelbaren zugesprochen werden muss.
Nichtsdestoweniger konnen aber auch die ersteren ais unmittelbare aufgefasst
werden, namlich hinsichtlich gewisser ihrer Funktionen (Stenerrepartition usw.),
Das Verhiiltnis zwischen Fi.irstentag und Fi.irstentumsstlinden kommt besonders
in der Abfertigung der Abgesandten und in der bindenden Kraft der Fi.irsten
tagsbeschli.isse gegeniiber den Fi.irstentumsstlinden zutage. Bemerkungen liber diese
beiden Probleme schliessen die Arbeit ab.

Sobótka 1976 2

KRYS TYN MATWIJOWSKI (WROCŁ AW)

Z ŻYCIA CODZIENNEGO MIESZCZAN LUBANIA

w XVI-XVIll WIEKU. URoczysTOśCI PAŃSTWOWE
I ŚWIĘTA KOŚCIELNE
Problem życia codziennego w dawnych czasach coraz częściej trafia
na warsztat historyków 1. Wynika to niewątpliwie z zarysowujących się
potrzeb społecznych. Człowielk współczesny, który powoli uzyskuje coraz
większe możliwości dysponowania czasem wolnym, jest ciekaw, jak za
gadnienie to wyglądało w przeszłości. O ile początkowo zainteresowanie
badaczy skupiało się przede wszystkim na klasach dominujących w pań
stwie 2 lub dużych ośrodkach miejskich s, choćby ze względu na obfitość
materiałów źródłowych i ba['wność życia, to obecnie pene�acją objęte
zostały wsie 4 i mniejsze miasta 5•
Wybór Lubania wydawał się celowy z kilku względów. Stosunkowo
mało w dalszym ciągu znamy przeszłość miast łużyckich, które po II
wojnie światowej razem z całą ziemią śląską powróciły do Macierzy.
Artykuł ·byłby kolejnym przyczynkiem 6 do tego wy.raźnie zarysowują
cego się nurtu badań, lktóire w ośrodku wrocławskim zainicjował i przez
szereg -lat prowadził nieżyjący już prof. dr Józef Leszczyński 7• Obfitość
1 M. B ogu cka, Zvcie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI-X.VII, Warszawa
1967; A. Je lic z, Zycie codzienne w średniowiecznym Krakowie. Wiek XIII-XV,
Warszawa 1966, i inne.
2 Dotyczy to głównie pra c przedwojennych Łozińskiego czy też Bystronia.
3 P,or. przyp. 1.
' B. B a r a n ow ski, Zycie codzierme wsi między Wartą a Piiicą w XIX w.,
Warszawa 1969.
& B. B a r a n ow ski, Zycie codzienne małego miasteczka w X.VII i XVIII w.,
Warszawa 1975; E. Male c z yń ska, Zycie codzienne Sląska w dobie Odrodzenia,
Warszawa 1972.
& K. Mat wij owski, Z dztejów bractwa kurkowego w Lubaniu w XVI
XVIII w. (Acta Uniwersiitatis Wratislaviensis, nr 108, Historia JOVI, Wrocław 1969,
s. 65-83).

1 J. Le s z czyń ski, Der Klassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den
Jahren 1635-1720, Bautzen 1964; te n że, Aus der Geschichte der Bewegungen der
HandwerksgeseUen in Gorlitz zu Anfang der zwanziger Jahre des XVIII Jahrhun
derts (Letopis, t. VI, 1959); t e n że, Stany Górnych Łużyc w latach 1635-1697,
Wrocław 1963.
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materiału źródłowego, zwłaszcza kronikarskiego, zachęcała także do za
jęcia się tym tematem.
Miasto Lubań do dzisiaj nie posiada dobrego zarysu swoich dziejów.
Do przestarzałych opracowań zaliczyć należy popularną historię. miasta
F. Berkela 8• Interesujące informacje można znaleźć w pracy poświęconej
dziejom handlu i rzemiosła 9• Z wydanych źródeł wspomnieć należy o kro
nice dziejów Lubania J. G. Grtindera 10. Kilka kronik zachowało się
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Worocławiu 11. Stanowią one
zasadniczą podstawę pracy.
Lubań stosunkowo wcześnie ukształtował się jako prężny ośrodek
rzemieślniczy i handlowy. Już w XIII w. zaczęło się w tym łużyckim mie
ście rozwijać sukiennictwo i rzemiosło produkujące na potrzeby najbliż
szego rynku. Pracowali tam szewcy, piekarze i rzeźnicy 12. Z biegiem cza
su miasto coraz więcej zawdzięczało rozwojowi piwowarstwa, przędzalnic
twa i płóciennictwa 13. Do wzrostu zamożności mieszczan i związanego
z tym znaczenia miasta przyczyniał się również rozkwit handlu.
Wszystko to rzutowało na życie codzienne mieszczan lubańskich, jego
przejawy i formy. Zamożność znajdowała w nim swoje odzwierciedlenie.
Przede wszystkim jednaik na życie mieszczan oddziaływały takie instytu
cje, jak: państwo, kościół, władze miejskie oraz organizacje cechowe. Spo
śród tych instytucji państwo i kościół normowały czas wolny mieszczan
i zairazem ohreślały sposób jego spędzania, władze zaś miejskie i cechy
ograniczały się w zasadzie do wpływu na formę jego wykorzystania.
W czasach feudalnych jako swego rodzaju święta państwowe obcho
dzono ważne wydarzenia w życiu panującej rodziny: urodzenie się na
stępcy tronu, objęcie władzy, koronacja, wizyty władcy lub wysokich
dostojników połączone z przyjęciem hołdu, małżeństwo panującego, suk
cesy militarne, zgon monarchy itp.
Na początlku interesującego nas okresu Lubań, jak i całe Łużyce, pod
legał bezpośrednio Koronie czeskiej. W okresie wojny trzydziestoletniej
w 1623 r. Łużyce otrzymał jako zastaw elektor saski Jan Jerzy I.
W 1635 r. władztwo Saksonii nad tym krajem zostało wzmocnione, gdyż
nadany on został elektorom saskim w charakterze lenna. Stąd Lubań
s F. Ber k e 1, Geschichte der Stadt Lauban fii.r Schule und Haus, Lubań .1896.
9 F. Bertra m, WeltpUitze des Handels und der Industrie, Lauban in Schle
sien, Berlin 1924.
10 J. Gr iin der, Chronik der Stadt Lauban, Lubań 1846.
11 J. Chr. Gr imer, Continuatio der laubanischen annales, AP Wr., Z. M . Lu
bania , nr 2248; H. M . Hei -d 1er, Kurtzer Extract aus den Anna,libus Civitatis
Laubanensis, 1626, tamże, nr 2252; M . Zei d 1er, Annales civiiatis Laubanensis,
tamże, nr 2257.
12 Bertra m, op. c-it., s. 7.
13 Ber k e 1, op. cit., s. 42 - poc zątek sławy
piwa lubańsk iego datuje się od
pierwszych lat XVI w .; autor podaje, że gdy po przyjęciu reformacji postanowiono
wysłać podarunek Lutrowi i Melanch tonowi , wybrano w łaśnie piwo .
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początkowo obchodził uroczystości zarządzane w Koronie czeskiej, a na
stępnie przede wszystkim w Saksonii. Ceremonie miały różny zakres
i oprawę. Wydaje się, że po śmierci Ludwika Jagiellończyka w bitwie
pod Mohaczem były one skromne. Władze miejskie Lubania wspólnie
z innymi radami Związ;ku Sześciu Miast Górnołużyckich ograniczyły się
tylko do wysłania Ferdynandowi I zwyczajowych podarunków 14. O oko
licznościowych świec.kich obchodach nie znajdujemy żadnej wzmianki.
Przypuszczalnie odbyły się jedynie - podobnie jak na sąsiednim Ślą
sku - uroczyste nabożeństwa kościelne 15.
Specjalne uroczystości zorganizowane zostały w Lubaniu po objęciu
władzy przez Rudolfa II. Zgodnie z dawnym zwyczajem monarcha po
stanowił objechać ważniejsze prowincje swego państwa i przyjąć hołd od
stanów. Trasa jego podróży wiodła przez Lubań. Miasto na pewno dobrze
przygotowało się do przywitania władcy: ulice przybrały zapewne od
świętny wygląd, a mieszczanie otrzymali zalecenie zgromadzenia się
wzdłuż drogi, którą miał przejeżdżać cesarski orszak 1s. W dniu 15 V
1577 T. monarcha przybył do Lubania. Przed murami miasta powitał g0
starosta księstwa świdnicko-jaworskiego, grupa szlachty i władze miej
skie. Te ostatnie, być może, wręczyły monarsze lklucze od bram miejskich.
Po powitaniu goście zostali zaproszeni do ratusza, gdzie w reprezentacyj
nej sali burmistrz i rajcy wydali wspaniałe przyjęcie. Kronikarz odnoto
wał, że było ono bardzo kosztowne 11. Tego samego dnia żegnany przez
mieszczan władca udał się w dalszą drogę.
Uroczyście dbchodzono na Łużycach mocniejsze związanie się tego
kraju z Saksonią. Już po objęciu w za1:1taw Łuż;yc 26 VII 1623 r. mieszcza
nie mieli złożyć na ratuszu przysięgę na wierność elektorowi, ale ograni
czono się wówczas do hołdu delegacji Związku Sześciu Miast Górnołu
życkich 1s. Inaczej rozwiązano ten problem, gdy Łużyce stały się lennem.
W 12 dni po złożeniu hołdu przez delegacje Związku Sześciu Miast (6 X
1637) przysięgę złożyli mieszczanie Lubania. Podobne ceremonie odbyły
się 1 VI 1681 r., gdy władzę objął Jan Jerzy III. Władcy towarzyszyli
wówczas liczni dostojnicy 19_ P,rzebiegu tych obchodów nie znamy, ale
przypuszczalnie nie różniły się one od śląskich. Przed miastem elektora
powitał burmistrz w towarzystwie rajców, zaprosił go na okolicznościowe
przyjęcie, a następnego dnia, zapewne na rynku, władze miejskie w obecu Gr ii n der, op. cit., s. 202.
K. Ma t w ij o w s k i, Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wro

15

slawiu, Wrocław 1969, s. 22 nn.

1G W e Wrocławiu wydawano wówc zas zar ządzenia zaka zujące wylewania nie
c zystości na ulicę, a rada miejska zalecała, by wszyscy mies zkańcy pojawili się na
ulicach, tamże, s. 35.
17 Gr ii n der, op. cit., s. 248 n.
1s Gr i m er, op. cit., s. 29.
19 Tamże, s. 54, 84; Griinder, op. cit., s. 277, 299.
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ności zgromadzonych mieszkańców złożyły przysięgę. Elektor przyjmował
ją na specjalnie wzniesionym podium bądź z okien ratusza 20.
Radośnie przyjęli mieszkańcy Lubania wiadomość o koronacji na króla
Polski Fryderyika Augusta I. Dotarła ona do miasta za pośrednictwem
pocztyliona w dniu 2 VIII 1697 r. Zarządzono wówczas odprawienie w ko
ściołach dziękczynnych nabożeństw z odśpiewaniem Te Deum laudamus.
Równocześnie władze miejskie zaleciły oddanie salw honorowych przez
miejskie oddziały samoobrony. Może także puszczano race 21. Jeszcze
okazalej obchodzono w Lubaniu wybór na tron Polski jego syna Augusta.
Pięciokrotnie zorganizowano w mieście paradę miejskich oddziałów, która
połączona była z 3 salwami honorowymi. Ostatniego dnia przemarsz był
szczególnie uroczysty. Wszystkie oddziały wystąpiły z chorągwiami 22.
Miasto gościło elektorów saskich nie tylko z okazji objęcia przez nich
władzy. W połowie 1621 r. zatrzymał się w Lubaniu na trzy dni Jan
Jerzy I. Na ucztę dla niego i jego bardzo licznej świty (ok. 800 osób)
miasto przygotowało wówczas: 1 wolu, 2 cielaki, 2 świnie, 2 ,prosiaki, wie
le drobiu i 4 kopy jaj. Nie wspominamy już o trunkach 23.
W 1685 r. na jeden dzień przyjechał do Lubania Jan Jerzy II ze swoim
następcą. Z tej okazji władze miejskie poleciły oddziałom samoobrony
oddać salwy honO!rowe. Nie zostało to zbyt dobrze zorganizowane, skoro
kronikarz odnotował, że doszło do wypadku 24.
Najlepiej jednak Lubań przygotował się na spot'kanie Fryderyka
Augusta I, gdy udawał się on na koronację do Polski. Oddziały towarzy
szące elektorowi zatrzymały się pod Zgorzelcem (14 tys. żołnierzy), a do
Lubania przybył on tylko w towarzystwie wyższych oficerów. Mieszcza
nie zorganizowali wówczas na placu Targowym rodzaj parady miejskich
oddziałów samoobrony 2s.
August II przybył do Lubania jeszcze raz w 1721 ,r. Przed bramą miej
ską powitały go wówczas dzieci szkolne, które wznosiły okrzyki: ,,Vivat
rex Poloniae!" Zasadnicze powitanie miało miejsce na ·.rynku, gdzie zgro
madziły się oddziały miejskiej samoobrony. Kronikarz zaznaczył, że z po
wodu ubóstwa miasta nie było wówczas orkiestry 26•
Lubań gościł również wysokich dostojników oraz dowódców wojsko
wych. I tak dwukrotnie przebywał w tym mieście Wallenstein. W 1628 r.
towarzyszył mu oddział liczący ok. 800 ludzi. Został on uroczyście po
witany przez władze miejskie i zaproszony na ucztę. Gdy w dwa lata
20 Takich ceremonii było znac2lnie więcej, że wymienimy tylko złożenie hołdu
Jan.owi Jerzemu IV w r. 1692 - zob. Gr il n de r, op. cit., s. 308.
!1 Tamże, s. 312.
22 Tamże, s. 337.
!ł Tamże, s. 268.
!4 Tamże, s. 292..
2� Tamże, s. 312.
!& Tamże, s. 331.
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pozrueJ ten wybitny dowódca wojsk cesarskich zatrzymał się w Lubaniu,
kironikarz odnotował, że jego pobyt kosztował miasto ponad 500 talarów.
Przykładów wizyt moglibyśmy podać znacznie więcej 21•
Podobne też uroczystości organizowano z okazji sukcesu militarnego,
zwycięskiego zakończenia wojny lub zlikwidowania klęski elementarnej.
W Lubaniu olbchody takie miały zwykle religijny charakter. I tak po za
warciu pokoju praskiego w 1635 r. zalecono zorganizowanie „święta
dziękczynienia". W kościołach odprawiano II'ano i wieczorem okoliczno
ściowe nabożeństwa, w czasie których śpiewano Te Deum laudamus 2s.
Podobnie uczczono podpisanie w 1648 r. pokoju westfalskiego. Rano
i wieczorem odbywały się nabożeństwa, na które duchowni przygotowali
okolicznościowe 'kazania. Odczytano też na nich ściśle określone psalmy
i odśpiewano wyznaczone pieśni. W trakcie nabożeństw przez trzy kwa
dranse biły dzwony wszystkich kościołów. Sądząc po notatce kronikar
skiej o tych obchodach, które określone w niej zostały jako „Dank- und
Freudenfest", nie można wykluczyć, że ceremoniom kościelnym towarzy
szyły uroczystości świeckie. Tak bowiem na Śląsku nazywano zwykle
oddanie salw honorowych iprzez oddziały miejskiej samoobrony. Specjalne
nabożeństwa odbyły się wreszcie w dniu 20 VII 1681 lf., gdy zakończyła
się szalejąca od dłuższego czasu epidemia 29•
Lubań organizował też ceremonie żałobne w wypadku zgonu panują
cego lub członków jego rodziny. Tak było w grudniu 1618 r,. gdy zmarła
cesarzowa Anna. Ogłoszono wówczas 3-dniową żałobę, zabroniono orga
nizowania gier i zabaw, a każdego dnia o godzinie 9 lbiły dzwony wszyst
kich kościołów. W tym czasie zapewne odbywały się nabożeństwa żałob
ne ao. Wielką wagę w trakcie tych ceremonii przykładano do oprawy
plastycznej. Po śmierci Augusta II w kościołach Lubania wzniesiono
dekoracje, których częstym elementem były inicjały A R i herby zmar
łego. Nabożeństwa trwały prze� kilka dni s 1.
Omawiane uroczystości odgrywały niewątpliwie ważną rolę w życiu
mieszkańców Lubania. Z okazji świąt państwowych odbywały się bardziej
okazałe celfemonie kościelne, a często towarzyszyły im obchody świeckie.
Szczególnie wspaniałym widowiskiem były przejazdy orszaków władcy,
czy też wysokich dostojników państwowych. Dodajmy, że bardzo często
przybywali oni ze z;brojną eskortą lub w otoczeniu oddziałów wojsko
wych, któr�ch przemarsz można porównać do parady wojskowej. Sami
mieszczanie w wyjątkowych wypadkach organizowali także takie prze
glądy swoich oddziałów samoobirony. Zdarzało się, że towarzyszyły temu
salwy honorowe, a może także puszczanie sztucznych ogni. Uroczystości
Tamże, s. 272.
2s Gr im er, op. cit., s. 53.
29 Tamże, s. 84.
ao Tamże, s. 17.
31 Gr ii n der, op. cit., s. 336.
21
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wprowadzały więc znaczne urozmaicenia do życia codziennego mieszczan.
Podobną funkcję spełniały niektóre święta kościelne i organizowane
.z tej okazji ceremonie. Do połowy lat dwudziestych XVI w. dominował
w Lubaniu kościół katolicki. On nadawał ton życiu miasta. Wszystkie
uroczystości z okazji ważniejszych wydarzeń w życiu miasta i mieszczan
miały zwykle swoją część religijną. Nas jednak będą interesowały przede
wszystkim największe święta, które miały wspanialszą lub przynajmniej
,odbiegającą od codzienności oprawę. Do takich należały najważniejsze
dla chrześcijan święta: Boże Narodzenie i Wielkanoc Na temat iich ob
chodów w kronikach miasta niewiele zachowało się wzmianek. Przypusz
czalnie były one czczone podobnie jak w sąsiednim Śląsku, czy też
w Sa:ksonii. Być może na Boże Narodzenie organizowano jasełka, a na
Wielkanoc procesje pokutników. Poza tym w Lubaniu szczególnie uro
czyście obchodzono dzień poświęcony Marii Magdalenie, która w XVI w.
stała się patronką miasta. W dniu tym po nabożeństwach organizowano
procesje 32.
Kościół w Lubaniu potrafił wkomponować niektóre swoje święta
w życie gospodarcze miasta. W 1498 r. miasto uzyskało przywilej na
organizowanie jarmarków w dniu Trójcy św., który to dzień był bardzo
uroczyście obchodzony. Podobnie organizowano pozostałe dwa jarmarki,
z których jeden odbywał się w dniu św. Jana, a drugi w styczniu 33.
Niezależnie od stałych świąt w życiu kościoła zdarzały się wydarzenia,
którym dla podkreślenia ich wagi nadawano wspanialszą oprawę. Do ta
kich na pewno należało poświęcenie dzwonów, przypuszczalnie ok. 1520 r.
Zaproszono na tę uroczystość biskupa z Miśni, który początkowo odmówił,
ale gdy poczęło wzrastać niebezpieczeństwo II'eformacji, wziął udział w tej
ceremonii 34.
W latach trzydziestych XVI w. zatriumfowała w Lubaniu reformacja.
Przyczynił się do tego w dużej mierze wytrawny kaznodzieja Jerzy
Hew[u], który pierwsze „buntownicze kazanie" wygłosił w okresie Wiel
kanocy 1525 rr. Na•bożeństwa protestanckie niewątpliwie były skromniej
sze od katolickich. Składały się przecież tylko z modlitw, pieśni i kazań.
Ale i w tym kościele niektóre ważne wydarzenia miały wspanialszą opra
wę. Nie wspominamy tutaj o świętach państwowych, które musiały być
obchodzone bardzo uroczyście. Większymi ceremoniami uczczone były
przede wszystkim rocznice związane z dziejami kościoła protestanckiego.
I tak w 1655 i 1755 r. obchodzono rocznicę pokoju augsburskiego,
a w 1730 r. dwusetną rocznicę przyjęcia konfesji augsburskiej 35. Zadbano
na pewno także, by w pamięci wiernych utrwaliło się oddanie do użytku
po remoncie w 1581 r. kościoła pod wezwaniem św. Elżbiety. Być może,
32
u
3,1
M

Ber ke 1, op. cit., s. 46.
Tamże, s. 42.
Gr il n der, op. cit., s. 199, Ber kel, op. cit., s. 49.
J. Chr. Gr im er, op. cit., s. 66; Gr il n der, op. cit., s. 335, 347.
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w ceremoniach tych brała także udział młodzież szkolna 36. Od codzien
ności odbiegały też zapewne nabożeństwa związane z wprowadzeniem na
urząd nowego pastora 37_
Pod wpływami kościoła katolickiego, a później protestanckiego, znaj
dowała się szkoła. Jej rola nie sprowadzała się tylko do nauczania. Miała
ona swój udział także w życiu kulturalnym miasta. Widowiskowym cha
rakterem wyróżniały się zabawy organizowane w dniu św. Grzegorza
(12 III). W 1700 r. rektor Hoffman nadał im chaTakter pochodów maska
radowych 38. Szkoła organizowała również przedstawienia teatralne.
Wprawdzie jedną z pierwszych sztuk wystawił w Lubaniu w 1569 r. orga
nista Bartłomiej Les<:hke, ale więcej niż pewne, że uczestniczyła w nim
młodzież szkolna. Któż bowiem mógł girać w komedii zatytułowanej Ja
kub i jego 12 synów? Nie można wykluczyć, że wspomniany ,organista
korzystał wówczas z pomocy chórzystów, ,którzy naj<:zęściej jednak rekru
towali się spośród uczniów. Znaleźliśmy jeszcze kilka innych wzmianek
o przedstawieniach. I tak w 1614 r. na ratuszu wystawiono komedię
O pięknej Zuzannie. Aktorami była przypuszczalnie młodzież. W 1678 r.
uczniowie kierowani przez rektora M. Seidemanna odegrali nie znaną
z tytułu komedię, a w 1702 r. przedstawienie przygotował rektor Hoff
man. I wreszcie w 1748 r. młodzież szkolna wystawiła dwie komedie 39_
Nie są to na pewno wszystkie sztuki przygotowane przez szkołę. Kroni
karze przypuszczalnie odnotowywali tylko te przedstawienia, które były
pewnym wydarzeniem w życiu miasta. Wszak w owych <:zasach w do
brych szkola<:h uczono się na przygotowanych dialogach.
Wydaje się, że możemy stwierdzić, iż w życiu mieszkańców Lubania
obchody zarówno świąt państwowych, jak i uroczystości kościelnych
odgrywały znaczną rolę. Przynosiły one nie tylko czas wolny, ale dostar
czały ll"Ównież pewnej rozrywki. Sam zaś Lubań, chociaż był mniejszym
ośrodkiem miejskim, pod tym w�lędem nie wypadał 'blado, <:hoć na pew
no nie mużna go porównywać z takim ,prężnym ośrodkiem, jak Wrocław.
Mieszkańcy więc Lubania nie mogli narzekać na brak rozrywek i wi
dowisk.
AUS DEM ALLTAG DER BURGER VON LUBAI'Q' IN DER ZEIT VOM
16. BIS 18. JAHRHUNDERT

In Anlehnung vor allem an chronikalische Materialien schildert der Verfasser
den Einfluss staatlicher und kirchlicher Feiertage auf das alltagliche Leben der
Burger von Lubań im S:patfeudalismus. Die Freizeitgestaltung in diesem k1einen
lausitzer Stadtchen zeichnete sich durch eine grosse Mannigfaltigkeit aus.
3G
37
ss
39

Gr ii n <le r, op. cit., s. 249.
Tamże, s. 262; uroczyście wprowadzano też na urząd nauczycieli.
Tamże, s. 3•18.
Tamże, s. 243, 263, 323, 341.
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JAN KWAK (OPOLE)

FORMY OPIEKI SPOLECZNEJ W MIASTACH
KSIĘSTWA OPOLSKO-RACIBORSKIEGO W XVI-XVIII W.

Zadaniem artykułu jest krótkie naszkicowanie poszczególnych form
opieki społecznej, z której koczystali ubodzy, sieroty i kaleki w miastach
księstwa opolsko-raciborskiego. Żródeł na ten temat istnieje niewiele.
Z rękopiśmiennych zas}ugują na uwagę fragmentaryczne dokumenty
i akta szpitala Św. Aleksego w Opolu, znajdujące się w Wojewódzkim
Archiwum Państwowym w Opolu 1. Ponadto w Archiwum Archidiecezjal
nym we W!rocławiu zachowały się protokoły wizytacji kanonicznych,
począwszy od końca XVII w. 2, z :których część wydał J. Jungnitz 3. Za
wierają one dość dużo informacji na temat szpitali w miastach interesu
ją<::ego nas terenu.
Zagadnienie opieki społecznej w miastach górnośląskich w XVI
XVIII w. ,nie jest opracowane 4, chociaż ubodzy stanowili w nich poważny
problem. W miastach księstwa opolsko-raciboiskiego niemało było. ludzi
ubogich, bezdomnych i kalek oraz sierot. Liczba ich wzrosła w okcresie
wojny trzydziestoletniej, po której szeregi potrzebujących pomocy zasilili
dodatkowo byli żołnierze, przeważnie inwalidzi. Powiększyli oni liczlbę
żebraków, z których część była zupełnie zdrowa. Żebracy stanowili ele
ment wyjątkowo niespokojny i nierzadko przestępczy. Władze miejskie
próbowały więc sprawować kontrolę nad nimi, m. in. przez powołanie
tzw. wójta żebraczego, o którym słyszymy w XVIII w. w Opolu 5•
1 W.AP Op., Arkta szpitala Sw. Aleksego w O.polu, sygn. II-8/11. Ponadto w Ak
tach miasta Opola (dalej A. m. Opola) znajdują się dwie księgi rachunkowe szpitala
opolskiego z lat: 1612/13, sygn. 11, i 1636, sygn. 6.
2 AA Wr., sygn. II b 78, II b 79, II b 152, II b 155, II b 158, II b 159.
J Vis-ibationsberichte der Diocese Breslau.
Archidiakonat OppeLn, t. I, hrsg.
J. Jungnitz, W·rocław 1904.
4 Jest tylko kilka przyczynków ,przedwojennych badaczy niemieckich. Pewne
informacje na ten temat zawierają też monografie miast górnośląskich. W polskiej
literaturze powojennej zagadnienie form opieki społecznej, ale tylko w wiekach
�III-XNI, dość ogólnie omówił K. Do I a, Szpitale średniowieczne Sląska (Rocznik
Teologiczny Sląska Opolskiego, t. I, Opole 1968, s. 239-292).
s Nie wiadomo jednak, czy funkcja wójta żebraczego istniała przez cały okres
XVI-X!VIII w., gdyż wydatki na niego (korzec żyta) zaznaczono tylko w księdze
rachunkowej z 1733 r., WAP Op., A. m. Opola, sygn. 44, s. 1'31.
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Problem ubóstwa w miastach próbowano częściowo rozwiązać przez bu
dowę szpitali, które pełniły rolę przytułków 6• Już w XVI w. w każdym
prawie miasteczku księstwa opolsko-raciborskiego był szpital 7, a w latach
następnych liczba ich przypuszczalnie wzrosła, gdyż według sprawozdań
wizytacyjnych z 1687/88 r. w airchidiakonacie opolskim znajdowało się
ich 23 s, w tym dwa w Opolu 9. Szpitale od średniowiecza były instytu
cjami kościelnymi i stąd zainteresowanie nimi przez wizytujących parafie.
Zarządców szpitali naznaczały jednak przeważnie rady miejskie spośród
rajców lu{b innych poważanych mieszczan. Np. w drugiej połowie XVII w.
w Gliwicach szpitalem zarządzali rajca K,rzysztof Foltek i dwóch miesz
czan 10, w Woźnikach zaś funkcję tę pełniło dwóch mieszczan u.
Szpitale, przeważnie drewniane, budowano najczęściej na przedmieś
ciach, np. w Krapkowicach 12, Głogówku 13, Koźlu 14, Leśnicy 1 s, lub w po
bliżu bram miejskich, m. in. w Opolu 1s.
Były to zazwyczaj nieduże zakłady. Szpital w Opo}u posiadał w 1686 r.
dwie sypialnie {jedną dla mężczyzn, a drugą dla kobiet) oraz wspólną
jadalnię 11. W następnych latach został on widocznie przebudowany, gdyż
w 1739 r. było w nim pięć izb i cztery komocy 1s. W sz.pitalu w Dobro
dzieniu w początkach XVIII w. znajdowało się osiem pomieszczeń 19. Bar
dzo mały szpital miała Leśnica, gdyż liczył on jedną izbę i komorę 20•
Mogły więc te instytucje charytatywne utrzymywać tylko niewielką licz
bę osób, co ilustruje tabela 21.
6 D o 1 a, op. cit., s. 239.
1 Z. B o r a s, Szkice z dziejów Opolszczyzny w pierwszej połowie XVI stulecia,
Poznań 11961, s. 52.
a H. My r t e k, Oberschlesiens Kirche nach dem dreissigjćihrigen Kriege
(Oberschlesisches Jahrbuch fiir Heimatgeschichte und Volkskunde, t. II, 1925, s. 2J.).
9 E. S c h r a m e k, Das Kollegiatstift zum Hl. Kreuz in Oppeln (Oberschlesische
Heimat, t. XI, 1915, s. 60).
10 K. K u k o w k a, Kurze Geschichte der Hospitalkirche ad S. Trinitatem in
Gleiwitz (Gleiwitzer Jahrbuch, 1928, s. 25).
u L. Mus i o ł, Woźniki, Opole 1971, s. 47.
1J? AA Wr., sygn. II b 152, Protokół wizytacji kanonicmej w 1713 r., f. 165-166.
13 J. Ch r ząs z c z, Oberglogau im Jahre 1680 (Aus dem Oberglogauer Lande,
1926, nr 8, s. 30).
14 Visitationsberichte ... , t. I, s. 162.
1s Tamże, s. 399.
16 F. I d z i k o w ski, Geschichte der Stadt Oppeln, Opole 11863, s. 87.
11 S c h r am e k, op. cit., s. 61.
1s I d z i k o w s ki, op. cit., s. 201.
19 AA Wr., sygn. IIb 159, Protokół wizytacji kanonicznej w 1720 r., f. 369.
20 Visitationsberichte ..., t. I, s. 399-400.
21 AA Wr., sygn. II b 79, f. 3; II b 152, f. 7; II b 155, f. �50, 259; U b 158,
f. 62, 234; II b 159, f. 6, 369, Protokoły wizytacji kanoni cznych w latach 1697, 1713,
1719, 1720; Visitationsberichte... ,t. I, s. 82, 111'9, 155, 162, 314, 369, 400; Generalne tabele
statystyczne Sląska 1787 roku, wy<l. T. Ładogórski, Wrocław 1954, s. 96; A. W e 1 t
z e 1, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel, Berlin 1888, s. 525;
Sc h r a m e k, op. cit., s. 61; My r t_e k, op. cit., s. 67-68.
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Opieka społeczna w księstwie opolsko-raciborskim
Liczba ubogich w szpitalach miast księstwa opolsko-raciborskiego
Liczba osób

Liczba osób
Miejscowość

Biała Prudnicka
Dobrodzień
Gliwice
Głogówek
Gorzów Śl.
Koźle
Krapkowice
Leśnica
Lubliniec
Niemodlin
Opole

kor.iec xvn
i pocz.
XVIII w.
JO
7-10
7-9
12
4
5-6
10-12
6
7
?
363

1787 r.
7
5

8

12
4

1J
JO

5
9
7
J8b

koniec XVll
i pocz.
XVJll w.

Miejscowość

Olesno
Prószków
Prudnik
Pyskowice
Racibórz
Rybnik
Strzelce Opolskie
Toszek
Woźniki
Żory

I
I

12
6
6
?
5
9
6
5-7
5
6

-

-

1787 r.
JI

?
11
6
13
5
6
7
?
6

W tym 19 w szpitalu miejskim i 17 w szpitalu Św. Aleksego.
b Prawdopodobnie tylko w szpitalu miejskim, gdyż w J 785 r. w szpitalu Św. Aleksego było
12 kobiet i 12 mężczyzn (WAP Op., A. szpitala Św. Aleksego, sygn. JI - 8/1, nlb.).

W szpitalach mieszkały kobiety, mężczyźni, a nawet dzieci (np.
w 1787 r. w Lublińcu i Koźlu). Przeważały w nich jednak kobiety, które
miały mniej możliwości od mężczyzn znalezienia środków utrzymania.
Dlatego też w Opolu i Raciborzu zbudowano ponadto przytułki dla sa
motnych kobiet. W Opolu dom opieki dla samotnych ko'biet stał w pobliżu
kolegiaty Św. Krzyża;
drugiej połowie XVII w. znajdowało w nim
utrzymanie 6-7 ubogich mieszczanek opolskich 22. W Raciborzu przytu
łek taki pod wezwaniem Św. Łazarza zbudowano w 1622 r. dzięki fundacji mieszczanina Kai 2a.
Jednym z podstawowych obowiązków mieszkańców szpitali było regu
larne uczęszczanie co dzień na nabożeństwa 24. Dla ułatwienia hospitali
som odbywania praktyk religijnych przy szpitalach budowano najczęściej
kaplice 25.
Dochody czerpały szpitale głównie z fundacji dobroczynnych świad
czonych przez szlachtę, duchownych lub zamożnych mieszczan w gotów
ce albo w postaci nieruchomości. Przykładowo hr. Jan Oppersdorf
w 1571 r. zapisał dla szpitala w Koźlu Reńską Wieś wraz z nowym sta-

=

22 Schr a m e k, op. cit., s. 61; W. K r a us e, Alte Armen- u. Krankenstalten
im Oppelner Land (Oppelner Heimatblatt, R. VIII, 19·32, nr 11, s. 4).
23 AA Wr., sygn. II b 155, Protokół wizytacji kanonicznej w 1719 r. f. 6;
W. Dz i e w u Is k i, Dzieje Raciborza od najdawniejszych czasów do. zaboru Sląska
przez Prusy (Szkice z dziejów Raciborza, Katowice 1967, s. 1102).
2• C hr z ą s z c z, Oberglogau ..., s. 30.
2s Schr a m e k, op. cit., s. 60; Chr z ą s ze z, Oberglogau... , s. 30; Kuk o w
k a, op. cit., s. 18; Dz i e w ul s k i, op. cit., s. 100.
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wem rybnym 26, natomiast hr. Jerzy III Oppersdorf w 1642 !r. ofiarował
szpitalowi w Głogówku 300 tal. 27 W 1681 r. hr. Gustaw Colonna zapisał
szpitalom w Toszku i Strzelcach Opolskich po 300 fl., szpitalowi w Pysko
wicach 200 fl. oraz szpitalowi w Leśnicy 100 fl. 2s
W akcji fundacyjnej uczestniczyli też aktywnie mieszczanie, choć da
rowizny ich były skromniejsze. W pierwszej ,połowie XVII w. Kasper
Kozłowski ofiarował np. :kawałek pola dla szpitala w Dobrodzieniu, co
w 1648 r. potwierdził jego syn, zastrzegając przy tym, że dzierżawca tej
roli ma co roku dawać do szpitala dwie cza!rne suknie 29_ W Opolu
w 1730 r. •burmistrz Rolke zapisał szpitalowi św. Aleksego ogród przed
bramą Odrzańską, a wójt miejs,ki Palhon 560 tal. ao Dzięki tym funda
cjom szpitale dysponowały dość znacznymi kapitałami, które wypożyczały
osobom prywatnym lub radom miejskim za o!Neślone odsetki. W drugiej
połowie XVII w. szpital w Głogówku miał otrzymywać np. odsetki od
2662 tal. kapitału 31, a szpital w Białej Prudnickiej od 2272 tal. 32
Szpitale posiadały też dość duże nieruchomości, jak grunty orne, łąki,
lasy, a nawet folwarki i wsie, które oddawały niekiedy w dzierżawę za
określony czynsz. Szpital w Prudniku ot!rzymywał w drugiej połowie
XVI w. od dzierżawcy młyna w Dytmarowie rocznie 3 małdraty i 9 korcy
mąki żytniej, korzec mąki pszennej, cztery świnie i dwie kury 33•
Także cechy rzemieślnicze w niektórych miastach zobowiązane były
do świadczeń nu !rzecz :szpitali, m. in. cech rzeżni.ków w Opolu miał co
roku dostarczać miejscowemu szpitalowi 7 kamieni łoju 34•
Wydatki szpitali były jednak bardzo duże, a zwiększyły się jeszcze
w okresie wojny trzydziestoletniej, gdyż wzrosła liczba potrzebujących
pomocy. Tymczasem na skutek zniszczeń wojennych dochody tych insty
tucji bardzo zmalały. Szpital w Opolu w 1636 r. wydał na zakup części
produktów rolnych, sukna, butów oraz na spocadyczne iusługi rzemieśl�
ników i robotników dniówkowych 175 tal. 8 gr, czyli więcej, niż wy
niosły jego wpływy (128 tal. 18 gr) z odsetek od kapitałów, czynszów i ze
Sp!rzedaży niektórych produktów r·olnych - szpital ,posiadał bowiem folWe1 t z e 1, Geschichte der Stadt. .. Cosel, s. 525.
A. Kosi a n, Fiihrer durch das schone Oberglogau, Głogówek1931, s. 169.
2s A. N o w a c k, Die Reichsgrafen Colonna Freiherrn von Fels auf Gross Streh
litz und Tworog in Oberschlesien, Strzelce Opalskie 1902, s. 30.
29 A. We1 tz e1, Geschichte der Stadt und Herrschaft Guttentag, Racibó z
r 1882,
s. 308.
Jo I dziko wski, op. cit., s. 89.
31 Chrz ąsz cz, op. cit., s. 30.
a2 J. Chrząsz cz, Geschichte von Zulz (Ober schlesisch
e Heimat, t. XIII, 1917,
s. 77).
as Die Inventare der nichtstaatlichen Arch.ive Schlesiens (CdS, t. 33, ·hrsg.
E. Graber, Wrocław1928, s. 51).
34 S c hr a m ek, op. cit., s. 61.
26
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wark 35. Prawdopodobnie tylko nadwyżlka finansowa z lat ubiegłych
pozwoliła szpitalowi uiścić wszystkie należności.
Odsetki, czynsze i świadczenia w natUtrze otrzymywały szpitale bardzo
nieregularnie. W okresie reformacj i wiele osób lub cechów zobowiąza
nych do takich świadczeń .nie chciało ich ponosić i szpitale musiały są
downie dochodzić swych należności. W 1561 r. rada miejska Opola złożyła
do sądu ziemskiego skargę w imieniu miejscowego szpitala na opolski
cech rzeźników, który ,nie chciał uiszczać wspomnianego łoju szpitalowi.
Dopiero sądownie rzeźnicy opo.lscy zostali zmuszeni do tego świad
czenia 36.
Ponadto w czasie wojny trzydziestoletniej wielu dłużników szpitali
nie było w stanie uisz;czać czynszów, np. irada miejska Niemodlina dłużna
była tamtejszemu szpita'lowi z tytułu nie płaconych odsetek w okresie
woj�y 200 tal., które w latach następnych dalej rosły 37•
Gospodarka majątkiem szpitalnym nie zawsz;e też była najuczciwsza,
np. w XVII w. rada miejska Głogówka bardzo nieregularnie przedsta
wiała rachunki szpitala do kontroli panu miasta 38.
Warunki materialne większości szpitali były więc brudne, co odbijało
się na wyżywieniu hospitalisów. Nierzadko było ono bardzo skromne, jak
to m. in. zaznaczono w czasie wizytacji kanonicznej z 1679 r. odnośnie
do Koźla i Toszka 39. Z rachunków szpitala opolskiego z 1636 r. wynika,
że hospitalisi otrzymywali tu najczęściej kaszę jęc:omienną i chleb żytni.
Rzadziej dawano im chleb pszenny i piwo gorszego gatunku oraz mięso.
Z tłuszczów podawano na stół łój, masło i słoninę 4o.
Ponadto mieszkańcy szpitali dostawali odzież sporządzoną najczęściej
z płótna i grubego sukna oraz obuwie. I tak w 1601 r. zakupiono do szpi
tala w Głogówku 36 łokci slllkna za 4 tal. 30 gr i 13 łokci innego gatunku
sukna za 1 tal. 22 gr 6 fenigów. Uszyto z niego suknie dla sześciu kobiet,
dwoje zaś sierot i dwóch mężczyzn otrzymało po parze spodni z płótna.
W i602 r. szpital ten zakupił 34 łokcie sukna za 5 tal. 24 gr na sześć
sukni dla kobiet, a niewidomemu Adamowi podarowano spodnie płócien
ne i bluzę 41. Podobnie ubodzy w szpitalu kozielskim dostawali oprócz
wyżywienia co roku ubrania, tj. mężczyźni spodnie i koszule, a kobiety
spódnice i !koszule 42.
Poza terenem szpitali znajdowała się jednak masa ubogich, często
as W AP Op., A. m. Opola, sygn. 6, s. 3-19.
SG AP Wr., Rep. 35, l'V 3a (Księga sądu ziemskiego 1558-1562, f. il.28).
37 Geschichte der Herrschaft Falkenberg in Oberschlesien, hrsg. H. Praschma,
Niemodlin 11929, s. 119.
ss Ch r z ą s z c z, Obergiogau... , s. 30.
33 Visitationsberichte ... , t. I, s. 82, 162.
40 WAP Op., A. m. Opola, sygn. 6, s. 11-33.
41 J. Str e ck e, Das Oberglogauer Schuiwesen von seinen Anfangen bis z.
Ende 18. Jahrhunderts (Aus dem Oberglogauer Lande, 1927, nr 4, s. 14).
42 W e 1 t z 1, Geschichte der Stadt ... Cosei, s. 525.
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7Jrujnowanych przez wojnę lub pożar 43. Ludziom tym rady miejskie
udzielały od czasu do czasu niewiel:kich zapomóg, przeważnie kilkugro
szowych. W Opolu w 1594 r. udzielono wsparcia pięniężnego aż 150 oso
bom, ale przeznaczono na ten cel zaledwie 20 tal. 44, w 1701 r. - 8 tal.
w 1721/22 r. - 20 tal., w 1733 r. - aż 115 tal., w 1738 r. - 41 ta'l. 45
W Niemodlinie w 1727 r. na zapomogi wydano tylko 5 tal. 7 gr 11/2 ha
lerza; skorzystali z nich m. in. z.rujnowany rzemieślnik, dwie starsze
i ubogie kobiety, pielgrzymi i wędrujący studenci 46.
Rady miejskie starały się także otoczyć opieką sieroty organizując
sierocińce. W Białej Prudnickiej w XVI w kierowały nim trzy osoby
wyznaczone przez radę miejską, której też co roku miały składać sprawo
zdania z gospodar'ki w sierocińcu 47. Także w Prudniku rada miejska wy
dała w 1703 r. specjalną instrukcję dla urzędu sierocego, określającą jego
uprawnienia oraz gospoda,rkę tej instytucji charytatywnej 4s_
Ponadto rady miejskie starały się zabezpieczyć majątek małoletnich
sierot pozostawiony im przez rodziców. W Gliwicach 10 VII 1708 r. rada
miejska na wieść o śmierci Tomasza Scedoni wyznaczyła dwie osoby do
opieki nad dziećmi zmarłego. Opiekunowie sporządzili też dokładny spis
majątku pozostawionego przez zmarłego i wykaz ten przekazali radzie
miejskiej 49.
Przedstawione formy opieki społecznej w miastach górnośląskich nie
wyczerpują pełnego ich zestawu, świadczą jednak, że władze miejskie
starały się w miarę możności przyjść z pomocą najbardziej potrzebują
cym, chociaż pomoc ta stanowiła przysłowiową kroplę w morzu pobrzeb.
FORMEN SOZIALER Ft)RSORGE IN STXDTEN DES FURSTENTUMS
OPOLE-RACIBÓRZ IM 16.-18. JH.

Verschiedene Naturkatastrophen, vor allem aber der Dreissigjlihrige Krieg
verursachten, dass die Anzahl der Armen in den oberschlesischen Stlidten sehr gross
war. Die stlidtischen Behorden versuchten ihnen durch den Bau von Hos:pitalern,
Erteilung von Unterstiltzungen usw. zu helfen. Die Bebtler wurden von Bettlervogten
ilberwacht. Die Stadtrlite betreuten auch die Waisen, bauten Waisenhliuser und
bemilhten sich das den Weisen hinterlassene Vermogen sicherzusitellen.
Es muss jedoch festgestellt werden, dass all diese Formen der sozialen Filrsorge
unzulanglich waren.
,s Np. pod koniec XVII w. część opolan nie była w stanie zwrócić minimalnych
długów, WAP Op., sygn. II-1/13, Księga wójtowsko-ławnicza Opola 1698-1721, s. 6,

20, 25, 26, 35, 38, 43.

44 WAP Op., A. m. Opola, sygn. 3, s. 205-207.
45 Tamże, sygn. 27, s. 131-132; 40, s. 161-163; 44, s. 236-237; 49, s. 205-207.
46 WAP Op., Zes,pół Praschmów z Niemodlina, sygn. Ill-1/380, Księga rach.
Niemodlina 1727 r., nlb.
47 Die Inventare... , s. 164.
4S J. F e 1 d s m a n n, Das Statutenbuch der Stadt Neustadt (Heimatbllitter fur
den Kreis Neustadt OS, 1927, nr 1, s. 8).
49 PAPG, A. m. Gliwic, sygn. Via 81, Księga sądowa rady miejskiej Gliwic
•1679-1729. f. 71-74.
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JAN JONSTON Z SZAMOTUL.
TYTANICZNY TRUD BAROKOWEGO ERUDYTY W SWIETLE
WIELKIEJ DYDAKTYKI
Trzysta lat upłynęło w bieżącym roku od zgonu jednego z najznako
mitszych w dobie polskiego Baroku „wolnych" uczonych „erudytów",
jakim był Jan Jonston z Szamotuł (1603-1675), syn spolonizowanego
szkockiego emigranta o szlacheckim pochodzeniu i Polki. Po ojcu był
kalwinem i przez cale życie utrzymywał żywe kontakty z braćmi czes
kimi. Z wykształcenia lekarz (stopień doktora otrzymał w Lejdzie 1634),
z zamiłowań kolekcjoner naukowej :książki 1, która służyła mu za war
sztat naukowy w przygotowaniu szeregu dzieł, przeważnie encyklope
dyczno-podręcznikowych, obejmujących medycynę, nauki przyrodnicze
(botanikę, zoologię, mineralogię, geologię i in.), historię powszechną,
historię Anglii (częściowo) obok dzieł filozoficznych, teologicznych, filo
logicznych. Był przy tym poliglotą znającym 15 języków (hebrajski, egip
ski, syryjski, chaldejski, etiopski, perski, grekę, łacinę, włos'ki, hiszpański,
portugalski, francuski, niemiecki, angielski i polski). Żywe kontakty z uczo
nymi za granicą zjednywały mu popularność w wielu krajach środkowej
i zachodniej Europy, pogłębianą licznymi dedykacjami dzieł, które - jak
np. Idea doctrinae medicinae albo Thaumatographia naturalis - osiągnęły
po kilkanaście wydań 2. W ciągu życia dwadzieścia kilka lat spędził w śro
dowisku leszczyńskim, po czym chroniąc się przed „potopem" szwedzkim
przeniósł się do Składowic (Cibeniacum) w powiecie lubińskim, gdzie już
pozostał do końca życia (19 lat). Twórczość J. Jonstona z tego okresu zrosła
się z polskimi tradycjami naukowymi na Dolnym Śląsku, czego wyrazem
są jego publikacje w wielu historycznych księgozlbiorach śląskich 3.
1 Zob. H. S a l
< o w sk a, Nieznany rękopis Jana Jonstona. Wykaz pozycji pod
ręcznego księgozbioru. W 300-ną rocznicę zgonu Jana Jonstona, Lubin 1975.
• 2 S. Koś miński, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888, s. 202; Nowy
Korbut. Bibliografia Literatury polskiej, t. Il, Warszawa 1964, s. 294; T. Bi 1 i kie
wi cz, Jan Jonstcm, żywot i działalność lekarska, Warszawa 1931, s. 99 i n.
3 S. Sz pi 1 cz yński, Jonst9niana w historycznych księgozbiorach na Dolnym
Sląsku (Jan Jon ston (1603-1675). Symposium: Leszn o-Lubin 6-8 VI 1975 - Com
municat ion es ).
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Wkład J. Jonstona w dzieło kultury naukowej w przeszłości nie osią
gnął po latach jednoznacznej oceny z uwagi na różne kryteria w niej
przyjęte i odmienne punkty widzenia. Wyraz temu ostatnio dala dyskusja
w czasie poświęconego jego działalności sympozjum naukowego, jakie
miało miejsce w Lesznie i Lubinie 4• Z tego to względu podejmiemy dalej
próbę ujednolicenia tej oceny, wychodząc z innych założeń, które wydają
się jednak najodpowiedniejsze: od źródeł i sił napędowych, jakie pokiero
wały twórczą działalnością J. Jonstona.
Trzeba zaznaczyć na wstępie, iż postać J. Jonstona w Polsce długie
lata pozostawała w cieniu. Dopiero z początkiem XIX w. wydobył ją na
światło J. Arnold 5; za nim zwrócili na niego uwagę inni, jak F. Bentkow
ski 6, J. S. Bandtkie 7, M. Wiszniewskie, L. Gąsiorowski 9, ale nie przy
brało to większych rozmiarów. Kolejne ożywienie zainteresowań postacią
J. Jonstona nastąpiło w latach międzywojennych; pisał o nim J. H. Rem
bowski 10, J. Myślicki 11, B. Namysłowski 12, A. Bednarski 1s, T. Grabow
ski 14, ale największą poczytnością cieszyła się monografia pióra T. Bilikie
wicza, poświęcona obok biografii specjalnie działalności lekarskiej J. Jon
stona 1s. Inne dziedziny jego zamiłowań pozostały tematami otwartymi do
analitycznych rozważań. Monografia T. Bilikiewicza przesądziła na szereg
lat opinię o stanowisku J. Jonstona w barokowej nauce. Jest ona bardzo
charakterystyczna, dlatego przytoczymy ją z drobnymi tyl,ko opuszcze
niami: ,,Pozbawiony twórczych zdolności, wyrównywał niesłychaną pra' Staraniem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, Leszczyńskiego
Towarzystwa Kultu ralnego i Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej odbyło się
Sympozju m naukowe poświęcone J. Jonstonowi w 300 rocznicę zgonu, z u działem
gości zagranicznych, na którym wygłoszono 31 referat ów.
5 J. A r n o Id, Wiadomości o życiu i dziełach Jana Jcmstona, ref. wygłoszony
w 1805 r. na publicznym posiedzeniu TPN w Warszawie, druk. w „Rocz. TPNW",
t. VII, Warszawa 1811, s. 132 i n.
,
G F. Be n t ko w ski, Historia literatury polskiej, t. II, Kraków 11814, s . 403 i n.
1 J. S. Ba n d t ki e, Historia drukarń w Król. Po·l. i W. Ks. Lit., t. I, Kraków
1826, s. 329.
s M. W i s z n i e w ski, Historia literatury polskiej, t. VIII, Kraków 1851, s. 78.
9 L. Gąs i o r o w ski, Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce,
t. II, Poznań 1853, s. 204-225.
10 J. H. R e mbo w ski, Jan z Szamotuł Jonston, przyrodnik XVII wieku
(Kosmos, t. L, 1925).
11 J. M y ś I i cki, Johnston et de Spinoza (Chronicon Spinozanum, t. I, Haga
1921).
12 B. N a my slow ski, Nieznane listy Jonstona z Szamotuł, wielkiego przy
rodnika XVII w. (Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, t. VIII, Poznań 1928,
s. 250-254).
u A. Be d n a r s ki, Historia okulistyki w Polsce w wieku XIII-XVII (Spra
wozdania
Towarzystwa Naukowego we Lwowie, t. VIII, Lw ów 1928, s. 20).
·
1, T.
Gr abo w s k i, Literatura braci czeskich w Polsce XVII w. (P. L., R.
XXXV, Warszawa 1938).
15 B i } i ki e W i C z, op. cit.
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cowitością to, czego mu poskąpiła matka-przyroda; umysł nieoryginalny
i twórczo jałowy zwrócił wszystkie swe ambicje i mrówcze wysiłki w kie
runku odtwórczym; pozbawiony daru wynalazczości i indukcyjno-od
krywczych aspiracji, wszedł na · żmudną drogę pansofizmu, aby - jak
wielu innych podobnych mu erudytów XVII stulecia- dojść do wawrzy
nów mędrca raczej poprzez ilość niż jakość podawanej czytelnikowi stra\vy.
Dużej poczytności jego prac szły niewątpliwie na rękę pewna powierz
chowność i bezkrytyczność w przedstawianiu rzeczy, a zarazem dążność,
widoczna zwłaszcza w dziełach wcześniejszych, do szukania sensacJi, przy
lekkości i jasności stylu. Jako encyklopedysta i eklektyk kojarzy w swych
pismach niemal wszystkie elementy minionych i współczesnych metod.
Umiarkowany hipokratyk, z pewnym zacięciem humanistycznym, jest
w sposobie ujmowania zagadnień, przedstawiania rzeczy i pod względem
źródła swych wiadomości nadal przedstawicielem scholastycznej meto
dyki; wyznawca empiryzmu w teorii, praktycznie nie czyni z tego potęż
nego narzędzia wiedzy i poznania niemal żadnego użytku . . . eklektyk,
głoszący to lub owo na stronie dziesiątej, nie bierze najmniejszej odpo
wiedzialności za to, co powie na stronie setnej; jednolitość konstrukcyj
no-logiczna jest czymś ponad jego siły i ponad zamiary. Dostarczone
przez wieki i przez pokolenia materiały - wytwory jakże różnorodnych
umysłów! - mają być wtłoczone przez jednego pansofistę w ramy jed
nego naukowego systemu i taką to tytaniczną rolę upodobał sobie Jon
ston" 16. ,,Spisać wydarte przyrodzie tajemnice od praczasów aż po dzień
dzisiejszy - to uważał za zadanie męża nauki" 11.
Bilikiewicz łagodzi następnie wyrażoną opinię w tych słowach: ,,Ktoś
wreszcie musi się podjąć zadania streszczenia naukowych zdarzeń od
dawien dawna aż po dziś dzień włącznie, w formie podręczni.tka czy ency
klopedii, choćby taki produkt miał nie wytrzymywać krytyki w obliczu
surowych sprawdzianów twórczości i postępu". Monografia kończy się
jeszcze dalszym złagodzeniem uprzednio wyrażonej opinii: ,,dzieła jego
były poczytne, były czytane i uznawane, i cenione, liczne nakłady znikały
szybko po ukazaniu się, wszak wydawano je częstokroć bez wiedzy au
tora; ,uczeni, jak Jan Michaelis, domagali się nowych wydań, pisali do
nich komentarze; jeszcze w XVIII wieku dzieła Jonstona mają powodze
nie, skoro znajduje wydawców - fakty te stwierdzają, że osobistość ta
nie była błahą, że był koniecznym i potrzebnym zjawiskiem, wykwitłym
z wymagań i ducha epoki " 1s.
Z przytoczonego tekstu nietrudno przyjść do przekonania, iż postać
J. Jonstona nie zyskała zbyt pochlebnej opinii . Został bowiem zaliczony
do pośredników w przekazywaniu wiadomości o zdobyczach naukowych
na podobi€ństwo scholastycznych kompilatorów; zyskał jednakże uznanie
jako „tytan" pracy.
1& Tamże, s. 12-13.
11 Tamże, s. 16.
1s Tamże. s. 225.
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Bardziej umiarkowaną, ale podobną do oceny Bilikiewicza opinię o roli
J. Jonstona wydał H. Barycz: ,,Jedyny w ścisłym znaczeniu przedstawiciel
nauk przyrodniczych u nas, J. Jonston, reprezentował anachroniczny już
kierunek encyklopedyczno-ikompilacyjny z czasów Odrodzenia" 19.
Mało pochlebne sądy o działalności J. J onstona są zrozumiałe, jeśli za
kryterium w nich przyjęto osiągnięcia, jakimi się wsławił Galileusz,
J. Kepler, F. Bacon i R. Descartes, B. Spinoza czy T. Hobbes; ale nie są
to jedyne kryteria oceny walorów uczonego barokowego i nie ta ranga.
Choć J. Jonstona trudno zrównać z czołowymi przedstawicielami nauki
czy filozofii, to jednak byłoby błędem nie dostrzegać u niego twórczej
inwencji i oryginalności przez pryzmat jego traktatu De naturae constan
tia 20, który przedstawia wysokiej klasy ogniwo w filozofii przyrody i ży
cia -człowieka. Logicznie i konstruktywnie zwrócił w nim uwagę, iż przy
roda nie dąży do zniszczenia świata, jak to utrzymywali chiliaści, ale
podtrzymuje swoją świetność; świat jako całość podlega ciągłemu rozwo
jowi i ·tak będzie w dowolnie odległej przyszłości. Podkreślił ponadto, iż
w porównaniu do starożytności świat dokonał wielkiego postępu, a do
wody tego daje rozwój literatury, architektury, malarstwa. Co dotyczy sa
mej przy.rody, to niezmiennie podtrzymuje ona stałość ruchów gwiazd, pór
roku. Świat zdobywa coraz to nowe, żyźniejsze tereny wraz ze znikaniem
uprawnych. Jonston traktatem De naturae constantia dowiódł, iż stać go
na myślicielskie wyobrażenia, które nie straciły jeszcze dzisiaj na aktu·
alności w perspektywie współcześnie rozwijającej się sozologii 21, ale nie
poszedł tą drogą ze względów praktycznych, utylitarystycznych. Jonston
był zapatrzony w ideał, który stał się udziałem filozofii Oświecenia uczynić wiedzę dostępną 22, zwłaszcza w zakresie przyrodoznawstwa, któ
rego metoda rozszerzała horyzonty poznania wszechświata i człowieka.
Wejście na tę drogę prowadziło przez opanowanie naprzód wiadomości
o zdobyczach naukowych z przeszłości, nie pomijając przy tym bieżących.
Eklektyczno-kompilacyjne dzieła Jonstona realizowały wprowadzenie do
przyrodoznawstwa, którego rozwój stanie się udziałem następnej epoki.
Logiczne niekonsekwencje w dziełach Jonstona, na które zwrócił uwagę
T. Bilikiewicz, są odzwierciedleniem przekazywania różnych zapatrywań
na te same zjawiska w przyrodzie, tak jak one miały miejsce w litera
turze. Okoliczność ta dlatego wcale nie obniża wartości opracowania dzie
ła o znamionach encyklopedyczno-podręcznikowych. Jonston okazał się .
19 H. Ba r y c z, Barok (Historia nauki potskiej, praca zbiorowa, t. I_I, Wroc
ław - Warszawa - Kraków 1970, s. 131).
20 J. J o n s t o n, De naturae constantia, Amsterdam 11632 i 1634, Warszawa
1960 (przekł. M. Stokowskiej).
21 Zob. T. Ma r c i n k o ws k i, Przesłanki współczesnej sozologii w dziele
Jana Jonstona „O stałości natury" (Jan Jonston (1603-1675). Symposium: Leszno
Lubin 6-8 VI 1975 - Communicationes).
tt Zob. W. S z u m o w s k i, Historia medycyny, Warszawa 1961, s. 284-285.
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mistrzem w panowaniu nad kolosalnym materiałem źródłowym, w prze
kazywaniu go wtórnym, choć nie •był go w stanie wyczerpać ·bez reszty.
Minęłoby się to zresztą z celem, który sobie założył: tworzył dzieła kom
pendialne, ale nie wtórne ich wydania. W przygotowaniu publikacji
De fest is Hebraeorum et Graecorum 23 oparł się pa pismach starożytnych
poetów, historyków, filozofów retorów, geografów, autorów dzieł podróż
niczych, pisarzy wczesnochrześcijańskich i bizantyńskich, oryiginalnych
i scholiów, _i to wszystko na 115 kartach. Przy takiej objętości nie był
w stanie wyczerpać bez reszty źródeł, a i talk po latach dziełko jest pozy
cją dla dziejów kultury antycznej, historii religii i współczesnej filologii
klasycznej 24. Podkreślić przy tym trzeba niezwykłą skirupulatność zebra
nych w publikacji wiadomości, jak i metodę ich podania dorosłemu czy
telnikowi. Kompendialność dzieł J. Jonstona wyszła też naprzeciw nie
bywałej eksplozji twórczości naukowej w epoce Renesansu, która poza
wąskim gronem uczonych mało była dostępna szerszemu czytelnikowi.
Jonston ją zebrał, ujął odpowiednio i udostępnił. Miał przy tym pamięć
wyjątkową, fenomenalną, na co mało zwrócono uwagi. Wystairczy przej
rzeć jego „nieznany rękopis" zawierający przeszło 1600 pozycji, które
musiał przynajmniej przeglądnąć przygotowując publikację i panować
nad ich treścią 25• Tylko człowiek z taką pamięcią mógł tworzyć tyle dzieł
co Jonston, podobnie jak A. Haller w XVIII w.
Tytaniczny trud, jakiego dokonał J. Jonston, miał i dodatkowe bodźce,
znamienne dla epoki Baroku. Na ten bowiem czas przypadają początki
ekonomii nauczania, której czołowym reprezentantem był Jan Amos Ko
meński. J. Jonston nie tylko go znał, ale prawdopodobnie przyjaźnił się
z nim jakiś -czas; niejednokrotnie też prowadzili naukowe dyskusje. Ko
meński pragnął ukazać, jak można nauczyć wszystkiego z mniejszym
nakładem wysiłku i z większym pożytkiem niż dotychczas, tak 'by czło
wiek w krótszym czasie mógł więcej objąć umysłem i zrozumieć. Pod
kreślał też, że alfą i omegą dydaktyki winno być badanie i wynajdywanie
sposobów, przy których nauczyciel mniej uczy, a uczący się więcej zys
kuje; uczniowie okazują mniej zniecierpliwienia i mają mniej niepotrzeb
nej pracy, wykazują natomiast więcej swobody, przyjemności, radości
i gruntownego postępu w nauce. Takim rozważaniom poświęcił Komeński
Informatorium (1633) 2s, a w dwadzieścia kilka lat później opublikował
dzieło Didactica magna (1657) 21, w którym wysunął osiem sławnych za2a J. J o n s t o n , De festis Hebraeorum et Graecorum schediasma, Wrocław
Jena 1660, Jena 1670 i 1688.
2• Zob. D.
Wie r z bi ck a, Jan Jonston jako znawca kuitury antycznej (Jan
Jbnston (1603-1675). Symposium: Leszno-L u bi n 6-8 VI 1975 - Commu nica it ones).
25 S a d o w s k a, op. cit.
t& J. A. Come n i us, Informatorium, Leszno 1633, Z u y
r ch 1943.
r am 1657.
27 J. A. Come n i us, Didactica magna, A msted
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sad łatwości w uczeniu się i nauczaniu. Jonston uległ urokowi poglądów
Komeńskiego, praktycznie realizując pomoc w dydaktyce; stąd np. jego
podręcznik historii wszedł do programu nauczania w szkołach innowier
czych, .a eklektyczno-kompilacyjne albo kompilacyjno-encyklopedyczne
podręczniki służyły przede wszystkim dorosłemu czytelnikowi. Służyły
świetnie kilku pokoleniom, o czym świadczy fakt, iż niektóre z nich miały
po kilkanaście wydań, jak o tym wyżej nadmieniono. Charakterystycz
nymi cechami tych podręczników była metoda wykładu, definicja na po
czątku każdego rozdziału, następnie jasność myśli w samym wykładzie,
by w mgnieniu oka zrozumieć sens i cel jego. Towarzyszyła temu zwięz
łość, rzeczowość i atrakcyjność tematyczna.
Jonston pod koniec swego życia zapragnął pójść dalej w poglądach od
Komeńskiego. Nastąpiło to w okresie, kiedy przygasła już ich przyjaźń;
postanowił mianowicie wprowadzić do nauczania swój własny system,
czemu dał wyraz w obszernym dziele obejmującym wszechwiedzę Poly
mathiae philologicae adumbratio (1667). Opairł się w nim na analizie zna
czenia terminów i słów; miał to być wyższy etap procesu kształcenia od
przedstawionego przez Komeńskiego w dziele Ianua linguarum. Przewle
kła choroba, która doprowadziła do przedwczesnego zgonu, uniemożliwiła
Jonstonowi rozwinięcie tego systemu.
Odrębny temat w twórczości J. Jonstona według wzorów J. A. Ko
meńskiego przedstawiają zręby wizualnych, a nawet audiowizualnych
metod nauczania 2s.
W świetle powyższych wywodów za kryteriut? w ocenie twórczego
wkładu J. Jonstona w dzieło kultury naukowej w przeszłości słuszniej
wydaje się przyjąć rangę nie tyle samej nauki, a więc odkryć, osiągnięć
w nauce, ile rańgę postępu w nauczaniu, w produkcji podiręcznikowej
o bardzo szerokim profilu, zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i dla do
rosłego czytelnika. To kryterium oceny J. Jonstona, niedocenione przez
jego 'biografów, pozwala inaczej spojrzeć na charakter eklektyczna-kom
pilacyjny czy kompendialna-encyklopedyczny jego dzieł, które w sumie
są podręcznikami, na jakie istniało zapotrzebowanie społeczne w wielu
krajach Europy. W tej perspektywie J. Jonston urasta do najznakomit
szych postaci XVII w. na wzór angielskiego Tomasza Sydenhama (16241689), zwanego „angielskim Hipokratesem" 29, albo żyjącego nieco później
Hermana Boerhaave (1668-1838), uważanego za „nauczyciela całej Eu
ropy". J. Jonston nie uzyskał u potomności takiego przydomka, jak tamci,
ale nie dlatego, aby na to nie zasłużył, ale z tego względu, iż przez cale
życie mimo licznych propozycji nie chciał się związać z żadną z wyższych
uczelni (Deventer, Heidelberg, Frankfurt, Leyda), ,gdzie by zdołał wy!S M. KI i n g er, Audiowizualne metody nauczania w przeszłości od Comeniu
sza do telewizji (Inf. Nauk. ,,Roche", R. XXXIX, Bazylea 11971, s. 41--45).
29 S z u m o ws ki, op. cit., s. 272.
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kształcić uczruow, którzy by później rozsławiali jego talent dydaktyczny.
J. Jonstona, wyibiegającego w epokę Oświecenia. w dziedzinie myśli dy
daktycznej, trzeba zaliczyć do koryfeuszy postępu so.
JAN JONSTON VON SZAMOTULY. TITANISCHE ARBEIT EINES BAROCKEN
GELEHRTEN IM LICHTE DER „GROSSEN DIDAKTIK"

Der Autor kni.ipft an die Ausfiihrungen T. Bilikiewicz's und H. Barycz's i.iber
das enzyklopiidisch-eklektische Schaffen J. Jonstons an, urn nachzuweisen, dass
diese Verfasser die vor allem didaktischen Werte des Schaffens von Jonston ausser
Acht liessen, obwohl dieses fi.ir die Differenzierung der neuzeitlichen Didaktik
(J. A. Komensky) markant ist. Schon damals schwebten ihm die iphilosoph'ischen
Ideen der spateren Aufkliirung, ,,urn das Wissen zugiinglich zu machen". Die tita
nische Arbeit J. Jonstons bei der Vorbereitung immer besserer Handbi.icher natur
wissenschaftlichen und medizinischen Charakters diente der Befriedigung gesell
schaftlicher Bedi.irfnisse, daher die Vielzahl der Auflagen. J. Jonston kann mit den
grossen Lehrern des 17. Jh., wie Thomas Sydenham, oder dem etwas spiiter le
benden Herman Boerhaave vergleichen werden.
Dem Anschein zuwider war J. Jonston nicht frei vom schopferischen Ehrgeiz
eines gelehrten Forschers. Dies bewies er in seiner philosophischen Abhandlung
De naturae constantia, in der er auf empirisch-induktivem Wege zu den hervorr
agenden Schlussfolgerungen i.iber die Bestiindigkeit der Eigenschaften und der
Geschichte der Menschheit gelangte.
Der Artikel hat polemischen Charakter. Seine Aufgabe ist, auf die verkannten
Werte des Schaffens von J. Jonston hinzuweisen.
30
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WYPLATA ŻOŁDU ARMII CESARSKIEJ W POLSCE
PO ROZEJMIE ALTMARSKIM (1629-1631)
Już w 1905 rr. Adam Szelągowski próbował obliczyć kwoty, jakie
Rzeczpospolita winna była wypłacić wojskom cesarskim przybyłym do
Polski w kwietniu 1629 r. Robił to zresztą wysoce niekonsekwentnie. Na
jednej bowiem stronie napisał, że żądały one 1 639 286 zł, ale otrzymały
tylko 1016152, natomiast już na następnej, że wypłacono im ostatecz
nie żołd w wysokości tej pierwszej sumy 1. Wiele lat później Jan Wimmer
zwrócił jednakże uwagę, że inne źródła wspominają o kwo_cie zaledwie
przekraczającej pół miliona ówczesnych złotych 2•
Wobec tak wielkich rozbieżności pragniemy ponownie i szczegółowiej
przedstawić tę sprawę, zwłaszcza że tak bardzo bulwersowała ona współ
czesnych, szczególnie w 1629 r. Z 'braku miejsca musimy tu jednak po
minąć nie tylko problem stosunku szlacheckiej opinii publicznej do
wypłaty żołdu tym wojskom, ale także zagadnienie decyzji o ich sprowa
dzeniu, a nawet liczebności. Wszystko to zresztą wymaga oddzielnych
badań, a ostatnie nie jest chyba w ogóle do bezspornego rozstrzygnięcia 3•
W,racając do żołdu - jego całkowite rozliczenie stało się aktualne już
w połowie września 1629 r. Król pisał bowi�m wówczas do kanclerza
w. kor. Jakuba Zadzika, aby w wypadku zawarcia traktatu ze Szwecją
podjął się odprawy przebywających w Polsce wojsk cesarskich. Z listu
tego wyni:ka, że Zygmunt III wydał identyczne polecenie wojewodzie
chełmińskiemu Melchiorowi Weiherowi 4.
Oficjalna instrukcja w tej sprawie datowana jest 26 września, a więc
dokładnie w dniu podpisania rozejmu altmarskiego. Poza wymienionymi
była ona przeznaczona jeszcze dla dwóch komisarzy: starosty derptskiego
1 A. Sze 1 ą g o ws k i, O ujście Wisły. Wielka wojna pruska, Warszawa 1905,
s. 396 i 397.
2 Dokładnie: 544 249 zł 21 gr 9 den . J. Wimme r, Wojsko i skarb Rzeczypos
politej u schyłku XVI i w pierwszej połowie XVII wieku, (Studia i Materiały d o
Historii Wojskowości, t. XIV, cz. I, Warszawa 1968, s. 54, ,przyp. 227).
3 Tamże, s . 54.
4 Zygmun t III d o J. Zadzika 15 IX 1629, BCz., nr 357, s. 593-594.
e
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Ernesta Magnusa Donhoffa i sekretarza królewskiego Mi'kołaja Reya.
Z treści jej wynika, że z armią cesarrską zawarto wcześniej umowę na
jakoby tylko 3-miesięczną służbę w Polsce oraz że otrzymała już ona
z tego tytułu 345 OOO zł. Obecnie król kazał komisarzom zaproponować
jej jeszcze zaledwie 132 784, a więc razem: 477 784 zł. Sumę tę wyliczono
według stawek obowiązujących w Polsce, odmawiając armii cesarskiej
odpowiedniego ich podwyższenia. Nie uwzględniono tu także jej żądań
zwrotu kosztów wyżywienia. Nie były w niej również ujęte kwoty na
utrzymanie arrtylerii, które król polecił tylko spisać, a ich wypłatę po
zostawić do jego odrębnej decyzji. Przede wszystkim zaś przyjęto za jej
podstawę znacznie mniejszą liczbę wojska od podanej przez jego dowódz
two w Polsce, a nawet i Wallensteina. Nie mówiąc już o kategorycznym
odrzuceniu danych dotyczących przybyłych samowolnie „suplementów".
Król przewidywał jednakże w swojej instrukcji i drugi wariant, a mia
nowicie ewentualną konieczność zgody na własne żądania „cesarskich".
Podawał więc do wiadomości komisarzy, że wynoszą one 789 744 zł,
a więc po odtrąceniu wyżej wymienionych 345 OOO zł pozostałoby do
uregulowania jeszcze 444 744 zł. Instrukcja zezwalała, w ostateczności, na
zaakceptowanie tej 'kwoty pod warunikiem, że tylko jej połowa zostanie
wypłacona w gotówce, a druga - w prowiancie s.
Ze wszystkich poprzednio omówionych zastrzeżeń wyraźnie jednak
wynika, że podana przez króla suma 789 744 zł nie zawierała w sobie by
najmniej irzeczywistych żądań posiłków cesarskich, ale została wyliczona
przez urzędników skarbowych również tylko za 3 miesiące, lecz z u
względnieniem jedynie podanej przez samą armię liczby żołnierzy. Że tak
było w istocie, świadczą także dane znajdujące się w rękopisie Pretensje
wszystkiej a:rmiej cesarskiej. Nie jest on datowany, ale poch?dzi z całą
pewnością z tego samego okresu co instrukcja lub - co najwyżej o niewiele dni późniejszego. Jest to w każdym rrazie albo przedstawiony
królowi rachunek, na którym się opierając obliczono sumy w niej wy
kazane, albo wręczony na początku października komisarzom, a więc
praktycznie zawierający te same dane. Mowa jest w .nim bowiem m. in.
o żołdzie 5-miesięcznym i w konsekwencji - tyllko w tej pozycji - cho
dzi tam o sumę 1 467 990 zł, a więc aż o 702 486 zł wyższą niż w instruk
cji 6• Pretensje zawierały ponadto sumy za prowiant 7, żołd dla stairszyzs RA Stockholm, Extranea IX, Polen, nr 80.
BCz., nr 359, s. 1106--0.07. Wojsko cesarskie obliczało ten żołd w następujący
sposób: jazda - 161 714 zł miesięcznie = za 5 miesięcy 808 570 zł, piechota 131 884 zł = za 5 miesięcy 659 420 zł. Razem 1 467 990 zł (tamże, s. 106). Przyjmuje
my, że w instrukcji król uwzględniał w kwocie 789 744 zł również żołd dla star
szyzny. Wynosił on miesięcznie 8 080 zł X 3 = 24 240 zł; 789 744 - 24 240 =
765 504 zł. Tak więc: 1 467 990 - 765 504 = 702 486 zł.
7 Żądano dla jazdy: 162 039, a piechoty - 186 698 zł. Razem 348 737 zł (tamże,
s. 106), ale bez dodania wartości prowiantu już odebranego. Ponieważ jednak w cy
towanej instrukcji z 26 września król twierdzi, że wojska te otrzymały już ogółem
6
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ny a oraz za „armatę" 9. Ogółem równało się to 2 039 686 zł, a więc wojska
cesarskie żądały 1 249 942 zł więcej od określonego przez króla mak
·simum.
Nic więc dziwnego, że J. Zadzik pragnął się uchylić od tych pertrak
tacji pod pretekstem ,nieznajomości języka niemieckiego. W końcu jednak
podporządkował się rozkazowi królewskiemu i zdołał nawet już 12 paź
dziernika podpisać umowę 10, na mocy której wojsko to zrzekło się całko
wicie żołdu za piąty miesiąc, a nawet przystało, aby czwarty był liczony
nie według „etatowego", ale rzeczywistego stanu pułków 11. Wprawdzie
Zygmunt III nie był mimo to zadowolony z tego układu 12, ale - jak
zobaczymy - całość jego warunków przedstawiała się dla strony polskiej
bairdzo korzystnie. Zwłaszcza że wbrew twierdzeniu króla dowództwo ce
sarskie dowiodło komisarzom, iż armia ta została zaciągnięta nie na 3,
ale na 4 miesiące 1a.
W każdym razie, według rachunków sporządzonych na podstawie tej
umowy prawdopodobnie w końcu grudnia 1629 r. 14, miała ona ogólnie
kosztować 901 250 zł 15, to jest zaledwie 111 056 zł więcej od sumy „kró
lewskiej", a aż 1 138 436 zł mniej od poprzednich żądań wojska. Można
tu nawet dość dokładnie określić, co udało się wytargować z nich ikomisarzom
królewskim w czasie październikowych pertraktacji. W powyż
.
szych mieścił się zapewne 3-miesięczny żołd w proponowanej przez króla
wysokości: 765 504 zł, 1-miesięczny za czwarty miesiąc służby: 91 426 16,
345 OOO, a preten�je wykazują istotnie odbiór żołdu na 177 441 zł (jazda 78 104, pie
chota 99 337 zł), stąd wniosek, że prowiantu uzyskały one na 'Sumę 167 559 zł. Łącznie
żądały więc na 5-miesięczny prowiant 5116 296 zł.
s Razem dla 12-osobowego sztabu 40 400 zł. Tamże, s. 106-107.
9 Podano ją w talarach na 1200 za 1 miesiąc, tamże, s. 107. Stosując oficjalny
przelicznik 75 gr, tj. 2,5 zł za talar = za 5 miesięcy 15 OOO zł.
10 s z e 1 ą g o ws k i, op. cit., s. 365.
11 J. Zadzik do Zygmunta III 15 X 1629, b. m., ale zapewne z Chełmna, BCz.,
nr 357, s. 566-567. Inna rzecz, że to obliczenie stanu armii w czwartym miesiącu
miało być przeprowadzone nie przez lustratorów, lecz samo wojsko (umowa komi
sarzy królewskich z dowódcami cesarskimi z 12 X 1629 w Chełmnie, tamże, s. 337).
12 S z e 1 ą g o w s k i, op. cit., s. 365.
13 J . Zadzik do Zygmunta III 25 X 1629 z Chehnna, BCz., nr 337, s. 1284.
14 Umowa podpisana przez komisarzy pol'Skich z dowódcami cesarskimi usta
lała, że delegaci wojska przedstawią nowe wyliczenia stanu armii i należności do
15 XII 162-9. BCz., nr 357, s. 337.
1• Składały się na tę sumę: 300 OOO zł zapłaconych przez króla ze skarbu nad
wornego (m. in. T. Zamoyski, podkanclerzy kor., do J. Wę ż y k a, arcybiskupa
gnieźnieńskiego, 20 IX 1629 z Warszawy, BN, BOZ, nr 11602, k. 378); 57 OOO zł wy
danych przez podskarbiego kor. H. Ligęzę, do dn. 13 XI 1629 (S z e l ą g o w s k i,
op. cit., s. 366); 94 2-49 zł 21 gr 9 den., tj. w zaokrągleniu 94 250 zł, w;npłaconych
przez tegoż do sejmu styczniowego 1631 r., oraz 450 OOO zł, które zamierzano spłacić
z podatków uchwalonych przez ten sejm (Wi m m e r, op. cit., s. 54).
1 s Tę ostatnią kwotę obliczyliśmy przez odjęcie od 901 250 zł pozycji bezspor
nych: żołdu 3-miesięcznego - 765 504 zł, 4-miesięcznego wynagrodzenia dla do-
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4-miesięczne wynagrodzenie dla dowództwa: 32 320 17, oraz artylerii:
12 OOO zł 1s. Wynika więc z tego, że armia cesarska zrezygnowała w swo
ich pretensjach z następujących pozycji: podwyższonego żołdu za 4 mie
siące i pełnego za piąty na łączną sumę 611 060 19, wszystkich dodatko
wych kwot na zakupienie żywności w wysokości 516 296 20, I-miesięcznego
żołdu dla dowództwa w kwocie 8080 zł 21 oraz artylerii - 3000 zł.22.
Razem więc równało się to dbniżce właśnie o 1 138 436 zł.
Należy więc sądzić, że król mając wspomniane już przez nas pretensje
do komisarzy, a szczególnie J. Zadzika, o umowę z 12 października, nie
zdawał sobie jeszcze sprawy, jak wielkie zdołali oni wynegocjować ustęp
stwa. Wynika to zresztą z wyrażonych przez niego obaw, że układ ten
obciąży Rzeczpospolitą dł•wgiem nie - jak się spodziewał - kilku-, ale
aż kilkunastosettysięcznym 23• Dopiero późniejsze wyjaśnienia kanclerza
uspokoiły Zygmunta III i skłoniły nawet do wyrażenia wdzięczności ko
misarzom za takie sfinalizowanie ich zabiegów 24•
wództwa - 32 320 zł oraz artylerii - 12 OOO zł. Może się wydawać dziwne, że jest
ona tak niska w stosunku do 255 168 zł za każdy poprzedni miesiąc służby. Wiele
jednak polskich źródeł stwierdza, że głównie skutkiem zarazy początkowy stan
osobowy armii cesarskiej obniżył się aż do 1/4, zob. A. Kazanowski do K. Radziwił
ła, hetmana pol. lit., 28 VIII 1629 z obozu, AGAD, AR V, teka 145, nr 65-58; T. Za
moyski do J. Zbaraskiego, kasztelana krak.,. 7 IX 1628 z Warszawy, BN, BOZ,
nr 1602, k. 377; Zygmunt III do J. Zadzika 10 X 1629 z Warszawy, BCz., nr 357,
s. 556. Tak więc żołd za czwarty miesiąc wyliczono i tak wyżej, bo na ponad 11/3
(35,80 /o). Można było się jednak tego spodziewać, gdyż do powszechnej pr.aktyki na
leżało wówczas wykazywanie przez wojsko stanów odbiegających daleko od rzeczy
wistości, i to nawet w czasie komisarskiej lustracji. Dokonywano tego różnymi
metodami, m. in. poprzez wzajemne wypożyczanie żołnierzy między poszczególnymi
pułkami na okres spisu, ,por. Instrukcja sejmiku średzkiego z 5 VI 11628, ASWPK,
t. I (1572-1632), cz. 2 (1616-1632), wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1962, s. 268.
17 Za miesiąc: 8080 zł X 4 = 32 320 zł, BCz., nr 359, s. 106-107. Dowódcy wojsk
cesarskich ks. Henryk saski i hr. Filip Mansfeld roz,poczęli służbę dopiero w sier
pniu (S z e 1 ą g o w s k i, op. cit., s. 332), ale otrzymali ,pełne, 4-miesięczne wynagro
dzenie (Zygmunt III do J. Zadzika 20 X 1629 z Warszawy, BCz., nr 357, s. 1283).
is Miesięcznie: 3000 zł X 4 = 12 OOO zł, BCz., nr 359, s. 107.
19 Uzyskaliśmy tę kwotę w następujący sposób: żądania armii za 3 miesiące
wynosiły, na każdy miesiąc, 293 598 zł, ale miała otrzymać 255 168 zł. Daje to obniż
kę żołdu o 38 430 X 3 = 115 290 zł. W czwartym miesiącu planowano tylko 9'1 426 zł,
czyli mniej o 202 172 zł. Za 5 miesiąc nie zapłacono, a więc w stosunku do Pretensji
mniej o 293 598 zł. Razem = 611 060 zł.
20 Por. przy,p. 7. Komisarze ,polscy wykazali z pewnością, że nawet wojsko kq
ronne opłacało żywność z własnego żołdu . W i m m e r, op. cit., s. 49. Wprawdzie
wojsko cesarskie otrzymało 5000 zł w celu zakupienia żywności na drogę z Prus do
Pomorza, ale suma ta została �raktycznie wliczona do żołdu. Umowa komisarzy
.,chelmińskkh" z dowódcami cesarskimi z 12 X '1629, BCz., nr 357, ,s. 337.
21 Por. 1przyp. 17.
22 Por. przyp. 18.
2a Por. przyp. 12.
24 S z e 1 ą g o w s k i, op. cit., s. 365.
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Trzeba jednakże obiektywnie przyznać, że podpisana umowa była
wynikiem nie tylko ich talentów dyplomatycznych, ale także zarówno
kompromisowej, jak i realistycznej postawy dowódców wojsk cesarskich:
ks. Henryka Saskiego i hr. Filipa Mansfelda. Musieli oni zdawać sobie
w pełni sprawę z praktycznej niemożliwości ściągnięcia z Polski ponad
2 mln zł. Sytuacja płatnicza skarbu Rzeczypospolitej była bowiem w tym
okiresie wręcz rozpaczliwa, gdyż jego zadłużenie wobec wojska koron
nego w Prusach wynosiło prawie 2 800 OOO zł 25• O tym zresztą zapewne
sami komisarze poinformowali stronę cesarską.
Z tej chyba przyczyny nie natrafili oni na nieprzejednane upieranie
się przy wystawionym !I'achunku. Co więcej - wojska cesarskie zgodziły
się, po otrzymaniu zaledwie 5000 zł na żywność, opuścić Polskę i czekać
na uregulowanie umownej sumy do 15 grudnia poza granicą Wielkopol
ski i Pomorza 26• Trzeba tu jeszcze dodać, że chodziło ostatecznie o sumę
556 250 zł, gdyż - jak wiemy - 345 OOO zł wypłacono już przed zawar
ciem ugody z 12 października.
Mimo to z braku odpowiednich środków pełne rozliczenie wojsk ce
sarskich zostało zakończone dopiero w ciągu 1631 r. Tak więc w 1629 r.
do powyższych 345 OOO zł skarb publiczny dodał jedynie 12 OOO zł 27,
a w 1630 r. - zaledwie 94 250 zł. Równało się to łącznie sumie: 451 250 zł.
W konsekwencji rachunek przedstawiony przez podskarbiego sejmowi
w 1631 ir. wykazywał w tej pozycji dług 450 OOO zł 2 8• Zostało to w zasa
dzie przez stany uznane, przy zaokrągleniu ogólnej sumy rozliczeniowej
do 900 OOO zł 29, a więc zmniejszeniu jej o dalsze 1250 zł.
Gdy doszło jednak do spotkania w Poznaniu komisji sejmowej 30
z wydelegowanym przez cesarza Karolem Hannibalem Dohną, powrócił
·On częściowo do pierwotnych żądań wojska dowodząc, że należy mu się
od Polski za pięciomiesięczną służ'bę aż 1 421 378 zł s1. Było to wprawdzie
mniej o 618 308 zł od przedstawionego królowi jesienią 1629 ir. rachunku,
ale i q 520 128 więcej od „ugodowej" sumy 901 250 zł, będącej podstawą
rozliczeń od grudnia tegoż roku.
25 Wimm e r, op. cit., s. 55.
26 S z e 1 ą g o w s k i, op. cit., s. 364-365.
27 Między 12 X a 13 XI. W re zultacie podskarbi H. Ligęza wykazał na sejmie
ogólną sumę 57 OOO zł, jako prze kazaną wojsku ce sarskiemu ze skarbu publicznego
(tamże, s. 366).
2s Wimm e r, op. cit., s. 54.
29 Rachune k prze dstawiony na sejmie w 1633 r. za lata 1630-1632, Oss., nr 9531,
s. 60.
30 W skład komisji wchodzili: S. Przyjemski, marsz. nadw. kor., M. Żegocki,
kaszt. prze męcki, J. Zawadzki, podstoli cie chanowski, i M. Re y, sekretarzkrólewski
(tamże, s. 55). Je st rzeczą ciekawą, że choć komisarze powoływali się wielokrotnie
na odpowie dnią uchwałę sejmową, nie ma o niej żadnej wzmianki w konsty tucjach
z 11631 r.
s1 Tamże, s. 55-57.

236

Jan Seredyka

Komisarze Rzeczypospolitej nie mogli oczywiście zaaprobować tych
nowych warunków, przypominając m. in., że według ugody z 12 X żołd
miał być płacony tyl'ko za 4 miesiące, i to przy powaimym jego obniżeniu
za ostatni z tych miesięcy. Powołując się wreszcie na powyższą uchwałę
sejmu styczniowego o 900 OOO zł rom-achunku nie tylko, że od niej nie
odstąpili, ale jeszcze odtrącili przy ostatecznej wypłacie 155 OOO zł za
zniszczenia dokonane przez wojsko cesarskie w czasie jego pobytu w Pru
sach 32.
Ostatecznie więc żołnierzom austriackim w Polsce zapłacono w latach
1629-1631 ogółem jedynie 745 OOO, w tym na ostatni rok rozliczenia wy
padło 293 750 zł 33. Ponadto należy tu raz jeszcze podkreślić, że w ogól
nej sumie wypłaty skarb państwowy partycypował kwotą tylko 445 OOO zł,
gdyż 300 OOO zł, tj. 40,250/o, pokryły zasoby nadworne. W stosunku więc
do publicznych wpływów podatkowych wynosiło to: w 1629 r. - 2,490/o 34,
w 1630 r. - 5,330/o 35 i w 1631 r. - 15,270/o 36_ Ogółem zaś za trzy lata,
przy dochodach w wysokości 5 981 OOO zł 37, jedynie 7,440/o.
Ogólnie więc było to obciążenie stosunkowo niewiełkie, zwłaszcza, że
w świetle podanych wyżej wyliczeń nie przewyższało zwyczajnych sta
wek żołdu. S1Jkoda tylko, że nie biorąc tu już naw€t pod uwagę ujemnych
skutków politycznych, cały ten „cesarski zaciąg" nie przyczynił się, nie
stety, do spodziewanego sukcesu militarnego w wojnie ze Szwecją.
1

32 Tamże, s. 57-61. Niektóre dane w wyliczeniach przygotowanych przez komi
sarzy na sejm w 1633 r. różnią się od szczegółowych pozycji przytaczanych przez
nas na podstawie bieżących rachunków z lat 1629-1631. Np. umorzony żołd za piąty
miesiąc liczyli oni na 284 275 zł (tamże, s. 57), a nie: 293 598. Różnice te wynikały
głównie z faktu, że rozliczenie „komisal'Skie" rozdzielało formalistycznie żołd od
sum przyznanych na zakupienie żywności, choć praktycznie wchodziły one przecież
również w skład żołdu (por. ,przyp. 20). Na odmianę całą sumę 745 OOO zł wy,płaco
nych ostatecznie wojsku cesarskiemu podzielono w tym rozliczeniu tylko na dwie
wypłaty: 345 OOO i 400 OOO zł. W rzeczywistości zaś było ich co najmniej cztery:
345 OOO i 12 OOO w 1629 r., 94 250 zł w 1630 r. oraz 293 750 zł w 1631 r. Istotne jest
jednakże to, że ogólna suma rozliczenia jest w obu wypadkach praktycznie identycz
na. Nasze obliczenia, choć ,pochodzące z innych źródeł, wykazują po ugodzie z 12
X 1629 r. kwotę: 901 250 zł, a komisarzy poznańskich: 900 OOO, od której dopiero
póżniej odjęto 155 OOO zł za zniszczenia w Prusach.
33 Nie wiadomo dokładnie, w którym miesiącu 1631 r. została ona wyrpłacona.
W ka:Łdym razie zakończenie rozliczenia wojska cesarskiego stwierdzono już na
sejmie nadzwyczajnym w marcu 11632 r. Propozycja królewska na sejmie 1632, BN,
BOZ, nr 1809, k. '512.
34 Kwotę 57 OOO zł (por. ,przyp. 27) zapłacono z podatków uchwalonych przez
sejm zwyczajny w 1629 r., a wynoszących ok. 2 290 OOO zł. Wi mm e r, op. cit., s. 87.
35 94 250 zł uregulowano z wpływów podatkowych sejmu nadzwyczajnego
w 1629 r. w wysokości ok. 1 767 OOO zł. Tamże, s. 87.
36 Największą z dotychczasowych sumę 293 750 zł skarb koronny pokrył z do
chodów po sejmie w 1631 r. Dały one ok. 1 924 OOO z. Tamże, s. 87.
37 Tamże, s. 87.

iWypłata żołdu armii cesarskiej (1629-163'1)

237

DIE AUSZAHLUNG DES SOLDS FOR DIE KAISERLICHE ARMEE IN POLEN
NACH DEM ALTMARKER WAFFENSTILLSTAND

Mit der Frage der zustehenden Bet:.age fiir die im April 1629 nach Polen her
beigerufenen kaiserlichen Truppen haben sich in der Fachliteratur A. Szelągowski
und J. Wimmer beschiiftigt. Es entstanden jedoch wesentliche Unterschiede bei der
Berechnung des Solds, der schliesslich aus dem Staatsschatz der Republik ausgezahlt
wurde. Die in diesem Beitrag prasentierten Berechungen erwiesen eine geringere
Summe im Vergleich zu Szelągowski, zugleich aber eine betrachtlich hohere als es
Wimmer vermutete. Wesentlich ist hier jedoch die Feststellung, dass dank einer
Ubereinkunft zwischen den polnischen Kom.missaren und den Befehlshabern der
kaiserlichen Armee sehr gtinstige Zahlungsbedingungen erziełt werden konnten.
So verzichteten die Kaiserlichen auf zahlreiche Geldforderungen in Hohe von ins
gesamt tiber eine Million Zloty. Hinzu kommt, das 40,25°/o der Vertragsquote
vom Konig, und der Rest binnen drei Jahren (1629-1631) von der Republik gezahlt
werden konnte. Im Endergebnis war die finanzielle Belastung des Staatsschatzes
im Grunde nicht gross, denn sie betrug nur 7,44°/o der damaligen Steuereinnahmen.

Sobótka 1976 2

ŁUCJA CZĘSCIK (WROCŁAW)

DZIALALNOśC KOMISJI LUBELSKIEJ W MARCU 1650 R.
Jednym z głównych zadań przedstawionych do rozwiązania sejmowi
warszawskiemu na przełomie 1649/50 r. było uregulowanie całokształtu
spraw wojskowych, tktóre nawarstwiły się od początku powstania na
Ukrainie i wymagały radykalnego rozwiązania po zawarciu pokoju zbo
rowskiego 1. Należało przede wszystkim zapłacić wojsku, które w większej
części pozostawało w „borgowej służbie" począwszy od czerwca 1647 r.,
ikiedy dokonano ostatniej generalnej płacy wojsku kwarcianemu, do koń
ca 1649 r. 2 Nie tylko konieczność zdobycia potrzebnych pieniędzy, lecz
także ustalenie rzeczywistej liczby wojska, tktóremu należała się zaplata,
urastały do trudnych problemów. Alarmujące ,były także głosy dociera
jące do obradujących stanów o gwałtach, nadużyciach, grabieżach, jakich
dopuszczało się niepłatne wojsko. Obawę dworu ·budził również wpływ,
jaki wywierali na wojsko główni reprezentanci opozycji, szczególnie zaś

nieobecny w początkowej fazie sejmu w Warszawie Jeremi Wiśniowiecki.
Powaga sytuacj i wymagała pośpiechu w działaniu. Rozumiejąc to dwór
doprowadził do szybkiego utworzenia komisji wojskowej spośród człon
ków senatu i izby poselskiej 3• Miała ona natychmiast przystąpić do usta
lania stanu liczbowego zaciągów, wyjaśnienia i osądzenia nadużyć popeł
nionych przez dowódców, rozwiązania niepotrzebnych oddziałów. Posu
nięcie to wywołało zastrzeżenia niektórych posłów, wątpiących, by wojsko
zechciało poddać się inkwizycji, kiedy ·brakowało realnej możliwości za
platy zaległych żołdów. Wybrana w kole generalnym we Lwowie dele
gacja wojskowa, która przybyła do Warszawy 14 XII 1650 r., potwierdziła
1 Problem ten został omówiony szczegółowo w rozprawie doktorskiej Ł. C z ę
ś c i •k, Sejm warszawski z 1649 ·roku, mpis.
2 Wskutek przedłużenia się obrad sejmowych dług wojskowy objął także <pierw
szy kwartał 1650 r.
s Skład komisji: z senatu - Andrzej Leszczyński, ,podkanclerzy koronny;
S. Myszkowsls:i, wojewoda sandomierski; S. Kobierzycki, kasztelan gdański; z izby
poselskiej - A. Zaleski, referendarz koronny; H. Radziejowski, starosta łomżyński;
S. Schlichting, sędzia wschowski; S. Szczucki, sędzia sandomierski; F. Dubrawski,
,podkomorzy przemyski; S. Chrząstowski, ,podsędek krakowski; A. Sielski, podstoli
poznański; S. Koryciński, starosta oświęcimski. WAP Gd., rkps 300/29/133, f. 243.
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te wątpliwości i potępiła projekt komisji wojskowej działającej w toku
sejmu, jako godzący w dawne zwyczaje. Żądała ona, aby komisja, w któ
rej skład weszliby też przedstawiciele wojska, rozpoczęła dopiero prace po
sejmie, kiedy będą pieniądze z uchwalonych podatków na zapłatę długu.
Nacis'k wojskowych zmusił sejm do zmiany powziętego już postanowienia,
anulowania mocą konstytucji utworzonej już komisji 4 i powołania innej
do życia mimo protestów posłów przeciw wpływom wojska na ustawy,
gdyż ich zdaniem równało się to powstaniu czwartego stanu sejmowego.
W zmienionym składzie znaleźli się dw.aj przedstawiciele armii s.
Poza bezwzględnym żądaniem zapłaty żołdów delegaci wojskowi
przedstawili sejmowi cały szereg postulatów do spełnienia 6. Domagali
się nadzwyczajnych darowizn dla wojska zbaraskiego i innych jednostek
jako na�ody za ciężkie trudy, na pokrycie poniesionych strat oraz na
uzupełnienie ekwipun:ku. Żądali skasowania wyroków sądowych, jakie
mogły być wydane na żołnierzy od początku wojny do momentu wypłaty
żołdów, wykupienia uwięzionych hetmanów, wypłaty żołdu żołnierzom
w niewoli od pogromu pod Korsuniem oraz właściwego wynagrodzenia
głównych dowódców wojskowych, wysuwając na plan pierwszy Wiśnio
wieckiego.
Uwzględniwszy presję wojska król musi.al oddać 'buławę Wiśniowiec
kiemu wraz z bogatym starostwem przemyskim, sejm zaś zapewnił środki
finansowe na zapłatę długu. Nie ustosunkowano się natomiast do niektó
rych postulatów armii lub rozwiązano je tylko połowicznie. Niedopraco
wane ustawy zawierały wiele niedomówień i wątpliwości, a nawet sprze
czności. Nie wyjaśniono, czy należy się żołd żołnierzom w niewoli, wojsku
zbaraskiemu zaś przyznano z wielkimi oporami tylko 3 ,,da,rowne ćwier
ci", choć domagało się 4. Sejm nie wypowiedział się także w sprawie
,,kasacji kondemnat", lecz zalecił komisarzom wojskowym ddkładne zba
danie i ukaranie nadużyć dowódców oraz „ekscesy i egzorbitancyje żoł
nierskie, wszelakie krzywdy i szkody" 7• Nadawał w tym celu sądowi
komisarskiemu moc Trybunału Koronnego. Jednocześnie, po wprowadze
niu nowych zasad zaprowiant,owania żołnierzy w okresie zimowym,
uchwalił surową konstytucję przewidującą karę śmierci za nadużycia
w wyciąganiu tzw. stacji 8•
Uchwalone konstytucje i obietnica zapłaty nie mogły usatysfakcjo
nować wojska przymierającego głodem. Rozchodziły się mas0wo pogłoski
4 Vol. leg., t. IV, s. 128.
s Z senatu weszli: J. Wiśniowiecki, wojewoda ruski; S. Lanckoroński, wojewoda
bracławski; S. Witowski, kasztelan sandomierski; Zbigniew Gorayski, kasztelan
chełmski. Z izby poselskiej weszło 21 osób. Vol. leg., t. IV, s. 1128.
6 Instrukcja posłom wojskowym dana na sejm zaciągów koronnych, BUWr.,
rkps Steinwehr III, f. 407 (cyt. dalej: Steinwehr III).
1 Vol. leg., t. IV, s. 1128.
s Tamże.
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o narastającej gll'oźbie konfederacji 9. Natychmiast po zakończeniu sejmu
król wystooował do armii list z oficjalną odpowiedzią na jej postulaty.
Informował ją o swoich sejmowych trudach i staraniach w obronie inte
resów wojska. Zapewniał żołnierzy, że dołoży wszelkich starań, by za
spokoić, ,,czego zaś ad desideria ich niedostawa" 10, zalecając im tymcza
sem spokój i cierpliwość do chwili zehll'ania się komisji. Równało się to
obietnicy uzupełnienia, a nawet skorygowania postanowień sejmowych.
Komisja wojskowa 11 winna była z założenia spełniać rolę organu
wykonawczego sejmu, polegającą 11a wcieleniu w życie postanowień woj
skowych zawartych w tajnych skrypta<:h do archiwum i w Volumina
legum 12, starać się o to, ,,aby każdy [żołnierz - Ł. C.] w zasługach swo
ich wziął ukontentowanie", jak to zwięźle określił król 13. Zanosiło się
tymczasem na to, że będzie ona niejako kontynuowała pracę sejmu w po
rozumieniu z królem i senatem.
Przebiegiem prac komisji lubelskiej zajął się wcześniej W. Tomkie
wicz 14, rozważając jednak zagadnienie przede wszystkim z punktu wi
dzenia wyidealizowanej przez siebie działalności Jeremiego Wiśniowiec
kiego. Niektóre jego ustalenia .straciły obecnie nieco na ścisłości. Trudno
się bowiem zgodzić z tym, że głównym powodem trudności prac komisji
było żądanie zaległego żołdu przez wojsko, komisarze bowiem dyspono
wali już potrzebnymi pienięd�mi 15. Przyczyną trudności były, omówione
wyżej, nie spełnione żądania wojska oraz pretensje dowódców nie usa
tysfakcjonowanych przez króla, w pierwszym rzędzie Aleksandra Koniec
polskiego, chorążego koronnego, oraz Samuela Kalinowskiego, oboźnego
wojskowego, syna uwięzionego hctm,ma polnego 10, który domagał się
środków na uwolnienie ojca z niewoli tatarskiej 17•
9 List S. Prażmowskiego do Lwa Sapiehy, 19 I 1650 r., BN, BOZ, rkps 1217,
s. 184 (cyt. dalej: List Prażmowskiego); A. K e r s t e n, Stefan Czarniecki, War
szawa 1963, s. 145-146; J. W i m m e r, Organizacja wojska polskiego w drugiej po
łowie XVII wieku, Warszawa 1965, s. 63.
10 Respons Panom Posłom Wojska na sejm anni 1649 posłanem dany imieniem
JKMci przez P. Kanclerza Wiel. Kor. Ossolińskiego, WAP Gd. rk!ps 300/29/133, f. 445.
JJ H. O l s z e w s k i, Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763, Poznań
1966, s. 294 i n. Omawiając zagadnienie komisji sejmowych autor nie wspomniał
o komisjach wojskowych.
12 Natomiast komisje działające w toku sejmu .powoływano „z myślą ulżenia
pracy izbie poselskiej", O 1 s z e w s k i, op. cit., s. 294.
1a Kopia listu JKM do IchMM PP Komisarzów lubelskich, 7 IV 11650 r., Stein
wehr III, s. 416 (cyt. dalej: Kopia listu JKM ...).
1' W. To m k i e w i c z, Jeremi Wi§niowiecki, Warszawa J.933, s. 348-351.
is Sejm przeznaczył na to poważne sumy. Były to: wpływy z koekwacji podat
ków oszacowane na ok. 1 mln zł oraz nowe podatki w wysokości 20 poborów, patrz
Vol. leg., t. IV, s. 136. Podajemy niżej sumy wydatkowane <przez komisję.
10 List S. Prażmowskiego...
17 Sejm nie przeznaczył na to pieniędzy. Duchowieństwo dało jedynie 120 OOO zł
na wykup Mikołaja Potockiego, hetmana wielkiego koronnego.
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Należy zgodzić się z Tomkiewiczem, że rola Wiśniowieckiego była
trudna, zarówno jako hetmana koronnego, jak i członka komisji wojsko
wej. Wojsko, które udzieliło księciu poważnego poparcia na sejmie, do
magało się teraz rewanżu, prosiło „Kscia Jmci wojewodę ruskiego, aby
raczył wojsku patrocinaire i bonum wojska wszystkiego promovere" 1s.
Z drugiej zaś strony król zaklinał Wiśniowieckiego, by jako „przedni
senator: koronny" zapobiegał złu, jakie wynika z tego, ,,że wielu takich
w wojsku naszym znajduje się, którzy nie kontentując się łaską naszą
i chęcią stanów koronnych, zapomniawszy swej przeciwko ojczyźnie po
winności, o szkodliwych związkach i konfederacjach zamyśliwają" 19.
Komisja rozpoczęła swoją działalność w wyznaczonym terminie 5 III
1650 r. pod przewodnictwem Stanisława Witowskiego, kasztelana sando
mierskiego 20. Pierwsza jej czynność, polegająca na zaprzysiężeniu sądu
komisarskiego 21, rozgniewała przedstawicieli wojska, którzy odmawiali
przystąpienia do sądów i wypłaty żołdów przed spełnieniem listy żądań
armii przedstawionej komisarzom 22• Wobec przedłużającego się oporu
wojskowych, ignorujących urzędującą komisję, komisarze podjęli nie
oficjalne, niejako zakulisowe zabiegi, zmierzające do pozyskania przy
wódców drogą przekupstwa, 'krusząc stopniowo ich opór na biesiadach
i ucztach. Przyniosło to dobre 1rezultaty i pom imo że koło rycerskie za
strzegło na początku komisji w oficjalnym dokumencie, aby „żaden
z wojskowych pod winą sta talarów jeść obiadu ani wieczerzy nie ważył
się u panów komisarzów" 23, 14 grudnia członkowie :komisji naradzali się
z dowódcami wojskowymi po różnych gospodach. Na obiedzie zaś u Wiś
niowieckiego ustalono ostatecznie zasady prac sądu komisarskiego 24.
Żądania wojska i targi z dowódca mi zmuszały komisję do poirozumie
wania się z dworem . Korespondencję prowadził główny rzecznik króla
w Lublinie podskarbi Bogusław Leszczyński, obdarzony całkowitym za
ufaniem kół dworskich. Działalność Leszczyńskiego jako szafarza „brzę
czących argumentów" okazała się bardzo skuteczna 25_ Jednocześnie obec
ność „mojego wielkiego podska:ribiego", jak określał go Jerzy Ossoliński,
is Punkta od konfederatów wojska koronnego. {w Lublinie ipodane d. 5 martii
1650) , rkps BCz., 1657, s. 131. Toż samo: Księga pamiętnicza Michałowskiego, t. II,
Kraków 1864, s. 534-527, p od mylną datą 1 I 1650 r.
19 List króla do ks. p. wojewody ruskiego, b.d.d. [IV?] 1650 r., Dokumienty ob
oswoboditielnoj wojnie ukraińskogo naroda, Kijów 1954, s. 335.
20 Diariusz komisyjej na zapłatę korsuńskim i zbaraskim żołnierzom, którzy
barziej do konfederacyi niż do pieniędzy brania skłonieli się, BN, rkps akc. 5764,
s. 294 (cyt. dalej: Diariusz... ) .
21 Ordinatio judiciorum Commissionalium Lubliniensis, Steinwehr III, s. 416.
22 Punkta od wojska koronnego IchMM PP Deputatom lu1belsk'im ,podane d. 5
martii anno 11650, Steinwehr III, s. 416 {cyt. dalej: Punkta od wojska ... ).
23 Diariusz...
24 Tamże.
25 Memoriale A. S. Radziwiłła, Oss. , rkps 117, 1 III 1650 (cyt. dalej: Memo
riale...).
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u boku komisarzy 26 pozwalała kanclerzowi w imieniu dworu spokojnie
przypominać tym ostatnim, że posiadają „absoluta facultas concludi
z wojskiem pro fide et prudentia vestra" 27.
Dwór pragnął za wszelką cenę zakończenia prac komisji przed 1 IV
1650 r. Rozpoczęcie bowiem nowego kwartału służby wojska oznaczałoby,
jak słusznie pisał kanclerz, zupełną ruinę Rzeczypospolitej i „więcej by
to daleko kosztowało niż te wszystkie kontentacyje tak komisarskie, jako
i regimentarzów i deputatów wojskowych" 28• Ossoliński wyrażał w ten
sposób placet króla i senatu na „kontentacyje" 29• Giętkie stanowisko
dworu w tej sprawie znalazło później odbicie w oficjalnym :rozliczeniu
komisji, gdzie czytamy: ,,Na pewne donatywy różnych ich Mściów pp.
wojskowych co przedniejszych, którzy związek konfederacyjej industria
sua rozerwali, ex senatu concessu praesentis Commissionis przez JMci
Pana Podskarbiego Koronnego iuxta qualitatem personae tacite wyda
nych fl. 28 900" so.
Przyjrzyjmy się z kolei poszczególnym żądaniom wojska i sposobom
ich rozstrzygnięcia. Domagając się pieniędzy na uwolnienie hetmana Ka
linowskiego wojskowi zarzucali królowi brak słowności, gdyż zapewniał
on delegatów na sejm „ledwie nie iuratis verbis", że przeznaczy hetma
nowi pierwszy wakans, a teraz nie zważając na daną obietnicę rozdaje
wakanse mniej zasłużonym. Obecnie nie tylko bezwzględnie żądali wy
jednania „przywileju z okienkiem", lecz także 50 OOO zł na wykup het
mana polnego z więzienia 31• Komisja przeznaczyła na ten cel 40 OOO zł,
do których Wiśniowiecki dodał z własnej szkatuły 10 OOO zł. Żądany zaś
przywilej komisarze obiecali dostarczyć za 10 dni, co udało im się speł
nić, zdaniem A. S. Radziwiłła wbrew wszelkim prawom 32.
W drugim punkcie wojsko ujmowało się za Aleksandrem Koniecpol
skim, chorążym ko:ronnym, który pomimo ciężkiej i wiernej służby oraz
utraty dóbr na U:krainie nie otrzymał od króla żadnej nagrody. Żądano
zatem dla chorążego przywileju in blanco na drugi wakans. Kiedy w od
powiedzi komisarze przypomnieli, że k ról wyasygnował już 20 OOO zł
rocznej pensji Koniecpolskiemu, wojskowi stwierdzili, że „ta pensja do
roczna konferowana JMci Chorążemu Koronnemu za Czehrin, sine qua
1

s Bogusław Leszczyński nie był oficjalnym członkiem komisji.
List IMci P. Kanclerza Koronnego do IMci P. Podskarbiego Koronnego na
Komisyją Lubelską ex senatus consulto, Steinwehr III, f. 418.
2 s Tamże.
20 Tamże.
so AGAD, ASW, Oddz. 86, nr 31, s. 41.
ai Punkta od wojska... ; suma 300 OOO zł, o której pisze T o m k i e w i c z, op. cit.,
s. 349, miała być przeznaczona na wykup wszystkich żołnierzy znajdujących się
jeszcze w niewoli, a nie samego Kalinowsk,i.ego.
32 Deklaracyja IchMM PP Komisarzów na punkta od wojska podane, Steinwehr
III, s. 418 (cyt. dalej: Deklaracyja...). Memoriale..., 21 III 1650 r.
2
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conditione approbatio punctorum stanąć nie mogla" 33. Wskazywałoby ·to,
że Koniecpolski zdecydowanie sprzeciwił się zatwierdzeniu paktów zbo
rowskich, za co król cofnął obietnicę pensji, chyba tym śmielej, że cho
rąży nie mógł liczyć na poparcie swego dawnego antagonisty Wiśniowiec
kiego 34• Komisarze musieli 'brać pod uwagę jednak ogólne nastroje woj
ska, obiecali więc i dostarczyli przywilej w ten sam sposób, jak dla Kali
nowskiego 35•
W odpowiedzi na następne żądanie komisja stwierdziła, że przyznanie
normalnego żołdu przebywającym w niewoli żołnierzom do chwili ich
uwolnienia, jak domagali się wojskowi, oznaczałoby „novum exemplum
wnosić, żeby po nieszczęśliwej ekspedycyjej miały dalsze w więzieniu
-będącym żołnierzom ćwierci żołdowe currere" 36. Początkowo komisarze
zgadzali się jedynie na wypłącenie zryczałtowanej sumy 60 OOO zł do
podziału, którą musieli jednak później podwyższyć do 86 OOO zł 37. Naj
szybciej komisja ustąpiła _odnośnie d-0 czwartej „darownej ćwierci" dla
wojska zbaraskiego, uzasadniając swoją ustępliwość tym, że „non per
extorsionem, ale fraterne" postępują przedstawiciele zbarażczyków w sto
sunku do komisarzy 38. Z kolei zaś na żądanie „darownej ćwierci" dla
wojska zborowskiego komisarze odpowiedzieli, że koszty zaciągu pry
watnych oddziałów, jakie towaTzyszyły królowi pod Zborowem, podaro
wane zostały na sejmie Rzeczypospolitej przez inicjatorów tych zaciągów,
'którzy zatem wzięli na siebie wszystkie roszczenia tego wojska. Jeśli
jednak pod Zborowem znalazły się także inne oddziały, to zamiast na
grody ich dowódcy winni być sądzeni za nieściągnięcie w porę swoich
sił do Zbaraża. Gdyby bowiem skoncentrowano w porę w tym mieście
całe uchwalone na koronacji wojsko, w liczbie 20 OOO żołnierzy, nie do
szłoby do tak ciężkiego oblężenia 39. Aczkolwiek przedstawiciele wojska
podzielali ten pogląd, to jednak wymusili żołdy dla żołnierzy zaciągnię
tych za listami przepowiednimi oraz 3000 zł dla rannych_ 40.
Sposób potraktowania wojska cudzoziemskiego przez :komisję lubelską
dowodził dalszej opozycji niektórych wpływowych członków komisji
w stosunku do króla, który wysoko cenił regimenty cudzoziemskie za
33 Punktów komisarskich przez wojskowych replika, Steinwehr III, f. 117.
34 A. Pr z y b o ś, Aleksander Koniecpolski ( PSB, t. XIII, s. 513).
:is Deklaracyja...
36 Respons IchMM PP Komisarzów na te punkta, Steinwehr III, f. 416 (cyt. da
lej: Respons.. .).
31 Res,pons... ; Deklaracyja...
ss Deklaracyja... ; zwraca także na to uwagę T o m k i e w i c z, op. cit., s. 349.
Nie było w tym nic dziwnego, skoro zasiadali oni osobiście w komisji, np. J. Wiś
niowiecki i S. Lanckoroński.
39 Respons...
40 Deklaracyja...
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wyższą wartość bojową i obojętność polityczną 41 i pragnął zatrzymać je
w służbie. Tymczasem wbrew zapowiedziom uregulowania długu temu
wojsku komisarze zwolnili je w pierwszej kolejności z dalszej _służby
z „uwłoczeniem im płacy" 42• Jan Kazimierz wymawiał to komisji
w ostrych słowach, gdyż jego zdaniem uzurpowała sobie ona władzę nie
nadaną przez Rzeczpospolitą, do reformowania uchwalonego przez sejm
komputu wojskowego, w którego skład już tradycyjnie wchodziły regi
menty cudzoziemskie. Podawał w wątpliwość lojalność komisarzy, któ
rzy mieli za złe wojsku cudzoziemskiemu to, że „ tą powolnością i mode
scyją do żadnych się buntów i konfederacyjej" nie wiąże 43. Regimentom
cudzoziemskim wypłacono dopiero w terminie późniejszym w Warszawie
według osobnej specyfikacji sumę 942 708 zł«.
Wymowny jest fakt, że kwestia „chleba" dla głodującego wojska zna
lazła się dopiero w dalszej kolejności postulatów wojskowych. Niepłatne
wojsko wybrało już wszędzie prowiant zimowy ponad przewidziane nor
my. Uwzględniwszy to sejm postanowił, że od 1 I 1650 r. nie będzie wolno
wojsku wybierać więcej prowiantu niż za 6 zł z łanu pod groźbą zatrzy
mania żołdu 45. Jednocześnie :konstytucja dotycząca dyscypliny wojskowej
ustanowiła karę śmierci za wszelkie nadużycia w wybieraniu „stacji żoł
nierskich" 46. Praktycznie konstytucje te pozbawiły wojsko wszelkich
środków do życia. Wojsko stwierdzało w Lublinie, że „nas konstytucyją
nakryto takową, za którą non repetitur medium, abyśmy mogli i do deli
berowania naszych zasług przystępować". Domagało się zatem, aby król
powagą swoją spowodował jej zawieszenie i pozwolił wojsku zgodnie
z daną mu w 1649 r. obietnicą wybierać w pierwszym kwairtale 1650 r.
,,połowicę chleba". Po próbach targu komisarze w porozumieniu z dwo
rem musieli ustąpić i w tej sprawie, zawieszając wejście ustawy
w życie 47•
Ponieważ sejm .zbył milczeniem postulat skasowania ,,:kondemnat
wszystkich i przewodów prawnych na wojsku otrzymane od początku
borgowej służby ... ad ultimam martii", co należało do starych zwycza
jów po kompaniach wojennych 48, usankcjonowanych zresztą konstytucją
z 1638 r. 49, przedstawiciele wojska domagali się od !komisarzy formalnego
41 Pisze o tym W. Cz a p 1 i ń s k i, Dwa sejmy w 1652 roku, Wrocław 1955,
s. 19, oraz Częśc i k, op. cit.
42 Likwidacyja wojsk Rzplitej na Komisyjej Lubelskiej 11650, Steinwehr III,
f. 431.
43 Kopia listu JKM ...
44 AGAD, ASK, Dział Il, nr 47, s. 76.
45 Vol. leg., t. IV, s. 129-130.
4G Tamże, s. 128.
H Deklaracyja...
48 Punkta od wojska ...
49 Vol. leg., t. ·uI, s. 442: Zniesienie banicyi in contumatiam otrzymanych z żoł
nierzów.
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rozstrzygnięcia sprawy. Żądali nadto „modestii" od sądu komisarskiego
z wyłączeniem jednak spraw kryminalnych. Chodziło także o to, by
wszystkie sprawy, w których stroną pozwaną przez osoby cywilne byli
żołnierze, oddać do rozstrzygnięcia sądowi hetmańskiemu oraz by nikt nie
próbował dochodzić sprawiedliwości na żołnierzach po zakończeniu prac
komisji. Żądania te oznaczały całkowitą bezkarność żołnierzy za popeł
nione gwałty i nadużycia na ludności cywilnej. Konsultowany w tej spra
wie dwór przesłał żądany przez wojsko dokument gwarantujący zniesie
nie kondemnat przez najbliższy sejm wzorem 1638 r. Kanclerz zastrzegał
jednak, że lkról wolałby, aby nie był on wręczany wojsku. Zalecał na
tomiast komisarzom próbę zadowolenia armii własną asekuracją. Opubli
kowana i oblatowana w .grodzie lubelskim asekuracja komisarska powo
ływała się na powagę Rzeczypospolitej, króla i senatu, gwarantowała
spełnienie żądań wojska odnośnie do „połowicy chleba" i ulg w wymiarze
sprawiedliwości 50• Komisarze apelowali do osób cywilnych o dochodzenie
sprawiedliwości na wojsku wyłącznie w sądzie hetmańskim podczas trwa
nia 'komisji, by w innych sądach „kondemnat nadaremnie nie otrzymy
wali", gdyż unieważni je najbliższy sejm 51_ Zapewnienie o sejmowym
zatwierdzeniu ustępstw znalazło prawne udokumentowanie na sejmie
grudniowym 1650 r. s2
Rotmistrzom obecnym w dblężeniu Zbaraża komisja przyznała
15 OOO zł oraz po 400 zł każdej chorągwi na pokrycie kosztów delegacji
wojskowych. W sumie komisja lubelska wypłaciła wojsku 4 477 422 zł 4 gr.
Brakujące jej 451 912 zł 4 gr podskarbi pożyczył w imieniu Rzeczypospo
litej od kupców 53. Co ciekawsze, sąd komisarski osądził zwrot jedynie
8501 zł od dowódców, którzy wzięli pieniądze ze skarbu i nie wystawili
oddziałów 54. Suma to nieproporcjonalnie mała w stosunku do rozgłosu,
jaki nadano tej sprawie w sejmie.
W podsumowaniu możemy stwierdzić, że wojsku udało się osiągnąć
wszystkie swoje postulaty. Armia odpowiednio kierowana przez siły opo
zycji stawała się narzędziem nacisku politycznego. Uwzględniwszy dalsze
wrzenia na Ukrainie koła dworskie oceniły w sposób właściwy groźbę
sytuacj i i giętkimi posunięciami starały się wybierać mniejsze zło. Nie
które zaś konstytucje sejmowe, broniące w sposób egoistyczny przede
wszystkim interesów szlachty, okazały się oderwane od rzeczywistości
i musiały pozostać martwą literą.
1

50 Kopia diplomatis Kr. JM podanego in gratiam wojsk Rzptej z Komisyjej
Lubelskiej, Steinwehr III, f. 419.
st Asekuracyja IchMM PP Komisarzów Lubelskich wojsku na Komisyjej dana,
Steinwehr III, f. 419.
s2 Vol. leg., t. IV, s. 152. Konstytucja ,sejmu grudniowego zat. Aprobacyja Ko
misyi Lubelskiej i dekretów trybunalskich ex occasione tejże komisyi konfero•
wanych.
ss AGAD, ASW, Oddz. 86, nr 39, s. 1-48.
st AGAD, ASK, Dział II, nr 47, s. 72.
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DIE TXTIGKEIT DER LUBLINER KOMMISSION IM MX.RZ 1650

Entsprechend dem Gesetz des Warschauer Sejms von 1649/50 versammelte sich
im Marz 1650 in Lublin die militiirische Kommi'ssion, urn auf Gmnd der Sejm
beschlilsse alle militarischen Angelegenheiten -zu regeln, die sich wahrend der er
sten Etappe des Aufstandes in der Ulcraine angesammelt hatten. Diese BeschHisse
verteidigten auf egoistische Weise die Belange des Adels, sie erfiillten nicht alle
Forderungen des Militars, oder schadeten gar den Interessen der Armee. Unter dem
Druck der militarischen Kreise sind die Ausschussmitglieder gezwungen worden,
die Arbeit des Sejms in -Obereinkunft mit dem Konig und dem Senat gewisserma
ssen f.ortzusetzen. Das Ergebnis war die Aufhebung bzw. Modifizierung von Sejm
beschlUssen sowie eine Stellungnahme zu Fragen, die ·Wiihrend des Sejms nicht
gelost worden waren. Beson<lere Beachtung verdient die elastische Haltung der
hofischen Kreise, die auf geschickte Weise das kleinere -Obeł fiir den Staat zu
wahlen und gleichzeitig die Schwachen des Sejms zu ilberwinden suchten.

7 - Sobótka 1976, z. 2
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WŁADYSŁAW CZAPLIŃSKI (WROCŁAW)

NOWE żRODŁO DO DZIEJOW
WYPRAWY STEFANA CZARNIECKIEGO DO DANII
Trzeba przyznać, że wyprawę dywizji Czarnieckiego do Danii w la
tach 1658-1659 wcześnie oplotła legenda. Już Wespazjan Kochowski
w drugim tomie historii polskiej wydanej pod koniec XVII w. opowiadał
dość szczegółowo o działaniach pols'kich wojsk w Danii, przy czym z na
ciskiem jako wielkie osiągnięcie podawał przeprawienie się wojsk przez
odnogę morską 1. Wiadomość o tym wyczynie zapadła jakoś w pamięć
póź,niejszych pokoleń, skoro - jak wiadomo - wspomniał o tym wy,:pad
ku, zresztą dość bałamutnie, Józef Wybicki pisząc pieśń bojową dla Le
gionów, późniejszy hymn narodowy. Ogłoszone w pier\l?szej połowie
XIX w. Pamiętniki J. Chr. Paska przyczyniły się do jeszcze większego
spopularyzowania tego faktu.
Z czasem zajęli się tą sprawą historycy, którzy staTali się oddzielić
legendę od prawdy i przedstawić niezafałszowany obraz tej wyprawy.
Należy tu "".ymienić Wiktora Czermaka, Stanisława Rożniec'kiego, Lud
wika Kubalę, Adama Kerstena i niżej podpisanego 2.
Trzeba przyznać, że jeśli chódzi o dzieje tej wyprawy, to niewiele
źródeł znajdowało się do dyspozycji historyków. Pierwsze miejsce zajmo
wały tu Pamiętniki Paska, wiedziano jednak prawie od początku, że trze
ba przystępować do ich wykorzystania dość ostrożnie, oddzielając uważ
nie wymysły autora od prawdy a. Drugim ważnym źródłem jest Pamięt
nik Jakuba Łosia, który również zawiera wiadomości o tej wyprawie,
jednak zwięźlejsze niż Pamiętniki Paska 4• Z czasem wyzyskan9 m_ateriały
1 W. K o c h o w ski, Annalium Poloniae ab obitu Vladisla.i IV, Climacter se
cu ndus, Kraków 1688. ·
2 W. Cz er m a k, Przeprawa Czarnieckiego na wyspę Alsen (Pr zewod nik Nau
kowo-Literacki, R. XII, 1884); S. R o s z n ecki, Polakkerne i Danmark ef ter J. Pa
seks Erindringer, Kopen haga 1896; L. K u ba l a, Wojny duńskie i pokój oliwski,
Lw ów 1922; A. K er st e n, Stefan Czarniecki, Warszawa 1963; W. Cz a p l i ń ski,
Polacy z Czarnieckim w Danii (1658-1659) (Rocz nik Gdański, t. IX-X, 11935-1936,
wyd. 1937).
3
licz nych wydań Paska wymienię tu wyda nie Biblioteki Narodowej, nr 62,
Seria I, wyd. czwarte, Wrocław [1968).
4 Pamiętnik Łosia, tow. chor., margrabi myszkowskiego, Kraków 1858.
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znajdujące się w archiwach pruskich, francuskich i duńskich. Były to
przeważnie dość lakoniczne relacje, w których sprawozdawcy zwracali
więcej uwagi na wojska austriackie i brandenburskie ,niż na polskie.
W okresie międzywojennym wprowadzono do obiegu naukowego pokaź
ny, bo liczący kilkadziesiąt sztuk, blok listów Czarnieckiego do elektora
F,ryderyka Wilhelma, będący zbiorem raportów, propozycji oraz petycji
z czasów tej wyprawy 5• Już po wojnie Adam Kersten wyzyskał w spo
sób wydatniejszy, niż to dotąd czyniono, poważny zasób gazet i pism
ulotnych 6• Poza tymi źródłami nie znamy listów uczestników wyprawy,
które by rzuciły nieco więcej światła niż bardzo lakoniczne raporty Czar
nieckiego na ·bieg wypadków w czasie tej wyprawy i pozwoliły wyjaśnić
niektóre niejasne punkty dziejów tej kampanii.
W tej sytuacji ze specjalnym zadowoleniem przywitałem podaną przez
historyka niemieckiego wiadomość, że w Centralnym Archiwum Pań
stwowym w Merseburgu znajduje się nie znana historykom polskim re
lacja, opisująca właśnie działania polskiej dywizji Czarnieckiego w Danii 7•
Gdy pisałem po raz d,rugi dzieje tej wyprawy, korzystając z wielkiej
uprzejmości kolegów sprowadziłem mikrofilm tego rękopisu i dzięki temu
mogłem w stosunkowo niedługim czasie wyzyskać to nowe i 'Ciekawe
źródło s. Wiadomości zaczerpnięte z tej relacji z-najdzie czytelnik w od
danym do druku zbiorze studiów poświęconych stosunkom polsko-duńskim. Obecnie chciałbym zająć się samym źródłem.
Mamy tu więc do czynienią z •relacją pisaną w formie diariusza, znaj
dującą się w Zentrales Staatsarchiv, Abteilung Merseburg, pod sygnaturą
Rep. 9, 5 ff. 7,4. Nosi ona tytuł Feldzug in Holstein 1658-1659 i jest
pisana po niemiecku. Diariusz ten dbejmuje 35 kart, zapisanych dwu
stronnie, tak że liczy ponad 70 stron. Nieznany autor poprzedził ,relację
.krótkim wstępem o działaniach dywizji Czarnieckiego w czasie wojny
polsko-szwedzkiej, po czym zajął się historią wyprawy od momentu prze
kroczenia granic Polski aż do powirotu w 1659 r. Posz·czególne karty są
zapisane dość gęsto, tak że jedna strona tekstu odpowiada mniej więcej
jednej stronie maszynopisu. W sumie. więc relacja ta jest obszerniejsza
niż relacja Paska, zajmująca w druku około 50 stron, przy czym należy
pamiętać, że Pasek poświęcił opisowi kraju i ludzi ponad dwie trzecie
swego opowiadania 9.
s C z a p 1 i ń s k i, op. cit.
6 K er s t e n, op. cit.
1 Op i t z, Osterreich und Brandenburg im Schwedisch-Polnischen Krieg 16551663, Boppard am Rein (1973].
s W tym miejscu dziękuję gorąco doc. Z. Kwaśnemu, dziękri którego uprzej
mości mogłem w wyjątkowo krótkim czasie otrzymać mikrofilm. Pani S. Bidwell
Hołdys dziękuję bardzo za sporządzenie fotokopii z mikrofilmu.
9 Mówiąc o 50 stronach Pamiętników Paska myślę tu o wydaniach w 'Miększym
formacie niż wydan'ie Biblioteki Narodowej.
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Kto jest autorem diariusza? Jedno jest niewątpliwe: pisał go Polak.
Świadczą o tym liczne zwroty. Tak więc już na wstępie pisze o Polsce
jako „unserem lieben Vaterlande", wojsko polskie - to nasze wojsko,
Czarniecki - to „unser General" itd. Zauważył to też Eckhardt Opitz,
który pierwszy zainteresował się tym diariuszem. Powstaje w związku
z tym pytanie, dlaczego tekst dotarł do nas w tłumaczeniu na język nie
miecki. Widocznie tekst polski zaginął, a mamy do czynienia z tłumacze
niem zrobionym chyba dla elektora, na jeg9 żądanie lub też z inicjatywy
wodza polskiego, który chciał pozostawić głównodowodzącemu wyprawy
relację z walk Polaków.
Tekst, który doszedł do naszych rąk, ma charakter brudnopisu, przy
najmniej jeśli chodzi o pierwszą jego część. Występują tu liczne kreślenia,
dopiski itp. Widocznie autor miał pewne trudności przy przekładzie na
język niemiecki. Gdzieś jednak od 12 karty znikają te poprawki i tekst
staje się dość czysty, przy czym równocześnie zmienia się i charakter
pisma. Dlaczego? Czyżby autor przekładu napotykając wielkie trudności
w pracy dokonał przekładu najpierw w brudnopisie, a potem już tylko
kopiował z brudnopisu? Dlaczego jednak nie przepisał na czysto pierw
szej części? Na te i inne pytania, które można by postawić, nie potrafimy
odpowiedzieć. Jedno możemy stwierdzić, mianowicie to, że w obszernej
korespondencji Cza.rnieckiego z elektorem nie ma żadnej wzmianki o tym
diariuszu.
Niewątpliwie autorem jest ktoś z otoczenia Czarnieckiego. Świadczy
o tym fakt, że zna i podaje w relacji nawet treść listów Tobiasza Mor
sztyna, rezydenta pokikiego w Kopenhadze, do wojewody ruskiego. Zna
też i podaje w tekście dosłowny odpis listu króla duńskiego. Fryderyka III
do Czarnieckiego, dodając, że zamieszcza tekst tego listu w diariuszu,
„weil es dem Herrn Wojewoden und der p0lnischen Miliz zum Ruhm
gereichet" 10. Nie zajmuje się on bliżej, jak Pasek, obyczajami ludu duń
skiego, niemniej opisuje dość dokładnie trasę pochodu, umieszcza w dia
riuszu liczne wzmianki o miejscowościach, prze'z które wojsko polskie
przechodziło, wspomina też o tym, że wojsko polskie przechodząc przez
Szlezwik widziało wielki starodawny wal, usypany dla obrony kraju, przy
czym niewątpliwie chodzi tu o słynną Dannevirke, pochodzące z głębo
kiego średniowiecza fortyfikacje zbudowane istotnie dla obrony Danii od
południa. Warto przy tym podkreślić, że o tym wcale nie pisze ani Łoś,
ani Pasek.
Przytoczone wyżej dane pozwalają na wysunięcie przypuszczenia, że
autorem diariusza był Adrian Pikarski, kapelan i kaznodzieja wojsk
Czarnieckiego, jezuita. Za tym przypuszczeniem przemawiałby i fakt, że
A. Pikarski paTał się piórem i pisał takie relacje wypraw, z !których znana
1 ° Chodzi tu o znany list z dnia 24 XII 1658 (v. st.), przedrukowany przez Ko
chowskiego i gdzie indziej, umieszczony na k. 11 v diariusza.
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jest relacja o wyprawie przeciw Rakoczemu. W pewnym miejscu zauważa
autor diariusza, że dzień 16 października to dzień św. Gallusa. Wydaje
się, że przeciętny szlachcic nie pamiętałby o tym, zrozumiała zaś jest ta
uwaga u człowieka, kóry poprzez brewiarz i mszał był dobrze obznajo
miony z kalendarzem 11. Wysuwając tę hipotezę zdajemy sobie jednak
dobrze sprawę z tego, że aczkolwiek prawdopodobna, nie jest ona pewna.
By uzyskać pewność w tej sprawie, należałoby przeprowadzić jeszcze
dalsze badania.
Jeśli chodzi o treść, to wspomnieliśmy wyżej, że mamy tu do czynie
nia z diariuszem, pisanym na gorąco albo raczej ex post na podstawie
poczynionych notatek. Dzięki temu zyskujemy relację pozwalającą na
ustalenie chronologii poszczególnych faktów. Jak można stwierdzić na
podstawie innych źródeł, autor podaje dobre daty faktów, a jeśli się cza
sem i myli, to wówczas gdy relacjonuje o wypadkach, których nie był
świadkiem i tktóre działy się daleko od miejsca jego pobytu.
Naturalnie wobec tego, że w gTuncie rzeczy znamy dość dobrze za
sadniczą kanwę wypadków w czasie tej kampanii, diariusz nasz nie może
przynieść rewelacji. Daje jednak wiele uzupełnień, pozwala na uściślenie
wiadomości, opisuje wypadki z innego nieco niż pamiętnikarze punktu
widzenia i - powiedzielibyśmy - z innego dystansu. Piszący w później
szych latach pamiętnikarze wydo'bywają na pierwszy plan wypadki,
w których brali udział, l1;tóre im Bpecjalnie utkwlly w pamięci lub w ja
kimś stopniu były egzotyczne dla ich otoczenia. Inaczej nasz autor, któ
ry - jak się zdaje - pisze pod świeżym wrażeniem, może też dla tych,
'którzy przeżywali te wydarzenia sami - przede wszystkim np. dowódcy
oddziałów brandenburskich. Stąd też znane i nieco wyolbrzymione przez
Paska wypadki, jak przeprawa przez Als-sund, zdobyc;ie Koldyngi, opi
sane są przez niego w sposób lakoniczny.
O przeprawie np. przez Als-sund pisze: ,,Als nun der Kavallerie
befohlen sich zurn Ubersetzen fertig zu halten, worzu auch verschiedene
Schiffe zubereitet, hat sich der Herr General selbst mit einigen Volkern
vorangemacht und die Pferde gar friihe bei hartem Frost durch ein brei
tes Seewasser uberschwimmen lassen, zur Nachfolge der auslandischen
Volker" 12. Jak więc widzimy, autor nawet nie napisał wyraźnie, czy jeź
dźcy jechali na koniach, czy też płynęli obok koni na łodziach. Jakże od
biega ta spokojna relacja od emfazy Paska, który gotów całą zasługę zdo
bycia wyspy Als przypisać Czarnieckiemu.
Podobnie wygląda opis zdo'bycia Koldyngi. Tak więc według niego
Czarniecki zawiadomiony o wypadzie Szwedów na Koldyngę „ist darauf
alsofort mit miiden Vollkern dahin aufgebracht ... hat zuerst die im
Schlosse Kolding gewesene Besatzung angegriffen und da er nur 3 Stun11 O A. Pikarskim <patrz Nowy Korbut, t. III, s. 104 pod Piekarski .
12 Diariusz, k. 8v.
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den davor zugebracht, dieselbe am Christtage glucklich ilberwunden darin
fast anderhalb Hundert Mann gewesen, so keinen Accord gebeten, dahero
sie alle niedergemacht worden" 13. Jak więc w_idzimy, mamy tu do czy
nienia z suchą, krótką relacją, prawie równie lakoniczną, jak raport Czar
nieckiego dla elektora.
Oba przytoczone opisy zdają się świadczyć, że te wyczyny wojska
polskiego nawet w obozie polskim oceniano trzeźwo, bez panegirycznej
przesady. Uderzające też jest, że w oczach autora dopiero późniejsze,
udane próby przeprawienia się Polaków na wyspę Fionię zasługują na
podziw i pochwałę. Podobnie rozpisuje· się szerzej o �nanej nam dotąd
z bardzo zwięzłych relacji Łosia i raportu Czarnieckiego wyprawie Pola
ków na wyspę Samso.
Za to przynosi autor znacznie więcej wiadomości o trudach wojska
polskiego, o skutkach surowej zimy, kłopotach z ciągłymi atakami wojsk
szwedzkich. W świetle jego Telacji wychodzi też o wiele wyraźniej na jaw
aktywność wodza polskiego, gotowość jego wojsk do podejmowania akcji
bojowych oraz ogromna wytrzymałość i agresywność wojsk szwedzkich,
które chociaż zepchnięte do defensywy, dawały się poważnie we znaki
wojskom aliantów 14.
Znacznie więcej wiadomości niż obaj pamiętnikarze dostarcza też
autor diariusza o przemarszu wojsk polskich przez tereny Niemiec Pół
nocnych. Ciekawe jest, 'że poszczególni książęta rządzący w !księstwach
północnoniemieckich odnosili się specjalnie życzliwie do wojsk polskich
i ich dowódców, nawet jeśli poprzednio walczyli po stronie Szwedów.
Tak więc książę Karol meklemburski, który służył w wojsku szwedzkim
w 1658 r., podejmował u siebie oficerów i towarzyszy husarskich i „pił za
zdrówie Jego Królewskiej Mości oraz całego rycerstwa". Diariusz pozwala
też wyjątkowo dokładnie określić niejasną dotąd marszrutę wojsk pol
skich przez Północne Niemcy.
Kończąc pobieżne omówienie tego dia.riusza dodaję, że wiadomości
podane w nim zużytkowałem pisząc nową wersję dziejów tej wyprawy,
która ukaże się w 11biorze studiów poświęconych stosunkom polsko-duń
skim, mam ,nadzieję w 1976 r. w Państwowym Wydawnictwie Nauko
wym. Z czasem chyba warto będzie pomyśleć o wydaniu tego ciekawego
pomnika naszego dziejopisarstwa w języku polskim.
EINE NEUE QUELLE ZUR GESCHICHTE DES FELDZUGS
STEFAN CZARNIECKI NACH DXNEMARK

Diese neue Quelle bildet ein den polnischen Geschichts-forschern bisher unbe
kanntes, in deutscher Sprache verfasstes Diarium u.d.T. Feldzug in Holstein 16581659, das sich im Zentralen Staatsarchiv in Merseburg befindet. Es ist eine veru Diariusz, k. 9r.
14 Diariusz, k. Sv.
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gleichsweise umfangreiche Beschreibung des Czarniecki-Feldzuges nach Danemark,
vom Ausmarsch seiner Division aus Polen bis zu deren Rilckkehr. Der Ver!asser
dieses Tagebuches war zweifellos ein Pole. Vermutlich wurde das Diarium ins
Deutsche ilbersetzt, damit es der Kurfi.irst bzw. dessen Trup-penfilhrer verwenden
konnten.
Es ist ungewiss, węr der Verfasser dieser interessanten Aufzeichnungen war.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Diariums aus der Feder des bekannten Kap
lans der Czarniecki-Division, Adrian Pikarskis, stamme. Was den Inhalt anbelangt,
so bringt diese Schilderung selbstverstandlich keine vollig unbekannten Informa
tionen. Nichtsdestoweniger enthalt sie viele zusatzliche Angaben, die es ermoglichen,
unsere Kenntnisse i.iber diesen Feldzug wesentlich zu erganzen, etwas anders die
einzelnen Aktionen einzuschatzen, gewisse Tatsachen zu prazisieren usw. So ver
mogen wir z. B. dank dem Diarium viel genauer als bisher die Marschroute der
polnischen Truppen auf dem Weg nach Danemark und zurilck bestimmen.
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ZBIGNIEW WÓJCIK (WARSZAWA)

POSELSTWO ANDRZEJA OLSZOWSKIEGO DO WIEDNIA
W ROKU 1658/59
Dzieje dyplomatyczne i wojskowe drugiej wojny północnej (16551660) przyciągały od dawna i przyciągają nadal uwagę historyków wielu
krajów, należą więc do najlepiej zbadanych kart historii Polski i po
wszechnej XVII w. Spotykamy jeszcze jednak może nie tyle białe plamy,
gdyż o czymś takim raczej trudno mówić, lecz pewne sprawy nie wy
świetlone dotąd w sposób zadowalający, wymagające uzupełniających
badań. Do spraw takich należy niewątpliwie historia poselstwa 1księdza
Andrzeja Olszowskiego, jednego z najwybitniejszych dyplomatów i mę
żów stanu Rzeczypospolitej, późniejszego podkanclerzego koronnego i fak
tycznego sternika nawy państwowej, do Wiednia jesienią 1658 i na po
czątku 1659 r.
Kilku historyków poświęciło nieco uwagi przebiegowi tej misji dyplo
matycznej, ale tylko jeden z nich, Antoni Walewski, oparł się na źród
łach archiwalnych przechowywanych w Haus-, Hof- und Staatsarchiv
w Wiedniu 1. Ludwik Kubala i Tadeusz Nowak powtórzyli po prostu
ustalenia swego poprzednika 2• W opublikowanej przed dwudziestu około
laty pracy zbiorowej historyków polskich poświęconej drugiej wojnie
północnej brak w ogóle jakiejkolwiek wzmianki o misji Olszowskiego, mi
mo że w znajdującej się w tym dziele rozprawie o rywalizacji francusko
habsburskiej w Rzeczypospolitej okresu „potopu" 3 historia tego posel
stwa winna znaleźć swe miejsce.
Nie wyzyskane dotąd materiały do dziejów tej misji znajdujące się
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 4 skłaniają mnie do
1 A. W a Ie w s k i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej wpadającej pod jarz
mo domowe za panowania Jana Kazimierza (1655-1660), t. 1, Kraków 1870, s. 51 i n.
2 L. K u b a Ia, Wojn11 duńskie i pokój oliwski 1657-1660, Lwów 1922, s. 201202, 205-206; T. N o w a k, Oblężenie Torunia w roku 1658, Toruń 1936, s. 178
i passim.
s K. Pi w a r ski, Rywalizacja francusko-austriacka o wpływy w Rzeczypospo
litej w latach 1655-1660 (Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655-1660,
t. I, Warszawa 1957).
• AGAD, AKW, dział Cesarskie (Wiedeńskie), karton 25a (dalej Ces. 25a)
W Bibliotece Narodowej w Warszawie pod sygnaturą BN 3372 (dawniej Lat. F. IV.
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naszkicowania krótkiej historii poselstwa z położeniem oczywiście nacisku
na owe nieznane materiały, a z pominięciem całego szeregu rzeczy zna
nych już dobrze z poprzednich prac.
Poselstwo Olszowskiego przypadło już na okres schyłkowy wojny,
kiedy obie strony walczące przejawiały coraz większą skłonność do za
kończenia działań wojennych. Przeciwko „rozbójnikowi Europy", królowi
szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi, walczyła wówczas potężna +koali
cja, złożona z Rzeczypospolitej, Austrii, Brandenburgii i w gruncie rzeczy
także z Danii i Rosji. Stosunki między sojuszniikami, zwłaszcza między
Polską i Austrią, dalekie były nie tylko od doskonałości, ale nawet od po
prawności. Powodów do zadrażnień było wiele, wymienimy tylko kilka,
naszym zdanie· m, najważniejszych.
Dwór polski na czele z Ludwiką Marią niechętny był Habsburgom,
a niechęć tę umiejętnie podsycała dyplomacja Mazarina. Rzeczy to znane
bardzo dobrze 5, przypomnimy więc tylko, że dwór cesarski posunął się
tak daleko, iż odmówił Janowi Kazimierzowi tytułu „potentissimus",
obdarzając nim równocześnie Karola Gustawa, który w oczach dworu
pols:kiego uchodził przecież za uzurpatora. Co gorsza, poseł cesarski
w Polsce baron de Li.sola tłumaczył przyczyny tego postępowania dość
zawile, nie tak jednak, by nie zrozumiano w Polsce, że tytuł taki nie
przysługuje królom elekcyjnym 6•
Pośrednicy francuscy robili wszystko, co możliwe, by doprowadzić do
pacyfikacji między Polską i Szwecją; to z kolei byłdby bardzo niE!bez
pieczne dla Austrii, tradycyjnego, obok drugiego kraju habsburskiego Hiszpanii, wroga Francji.
Oliwy do ognia dolewała niewątpliwie sprawa wojsk austriackich, któ
re w ramach niedawno zawartego sojuszu polsko-austriackiego przeby
wały od pewnego czasu w Polsce walcząc pod dowództwem Hatzfelda,
Souchesa i Montecucolleg,o przeciw Szwedom, najpierw pod Krakowem
(1657) r., następnie zaś pod Toruniem (1658 r.). Stosunek ludności polskiej
do tych wojsk sojuszniczych był bardzo niechętny, by nie powiedzieć
wrogi. Zarzucano im, że więcej łupią sprzymierzeńców 7, niż walczą ze
93) znajduje się kopiariusz łaciński akt poselstwa Olszowskiego, ,pokrywający się
w znacznej części z aktami wiedeńskimi oraz całkowicie z innym egzemplarzem
znajdującym się w AGAD, AK.W, Ces. 25a, nr 50 (Actus A:blegationis apud Sacram
Caesaream Maiestatem Ill-mi Olszowski Praepositis Cracoviensis et Posnaniensis,
Regenbis Cancellariae Regni).
s W a 1 e wsk i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ..., s. 40 i n.; Ku b a 1 a,
op. cit., s. 200 i n.; P i w a r s k i, op. cit., s. 408 i n. O napiętych stosunkach
polsko-austriackich zob. także Die Berichte des Kaiserlichen Gesandten Franz von
Lisola aus den Jahren 1655-1660 ... , hrsgb. von. A. F. Pribram, Wien, 1887,
nr CX1II-CXXII, s. 451 i n.
6 w a 1 e w s k i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ..., s. 48
w
1 Zob. skargę ducho ieństwa wielkopolskiego.
L. R u d a w s k i, Historiarum
Poloniae ab excessu Viadislai IV ad pacem Oliwiensem usque libri IX ..., Varsoviae
et Lipsiae 1755, s. 402 i n.
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wspólnym wrogiem. Austriacy z kolei .zarzucali Polakom, że żądali posił
ków wojskowych, a nie chcą im zapewnić niezbędnego zaopatrzenia a. Do
wódca cesarski Souches naraził się poważnie i królowej, i tak potężnemu
magnatowi, jak marszałek wielki i hetman polny koronny Jerzy Lubo
mirski.
Ta niepełna lista spornych spraw wykazuje wyraźnie, jak napięte były
wówczas stosunki polsko-austriackie, tak niedawno jeszcze zupełnie do
bre 9, i jak niełatwą misję otrzymał ksiądz Andrzej Olszowski. Wybór
jego na posła królewskiego do Wiednia z inspiracji królowej Ludwiki
Marii był niewątpliwie trafny. Trzydziestokilkuletni proboszcz krakow
ski i poznański, kanonik gnieźnieński, a zarazem sekretarz królewski
i regens kancelarii koronnej, dał się już poznać jako nieprzeciętnie zdolny
i inteligentny dyplomata posłując na elekcję cesarską do Frankfurtu nad
Menem w 1658 r. 10 Miał Olszowski z punktu widzenia królowej jeszcze
jedną niezwy:}de ważną zaletę - był jej całkowicie oddanym zwolenni
kiem.
Instrukcji poselskiej dla Olszowskiego nie znamy, ale treść jego misji
wiadoma jest dokładnie dzięki nocie, jaką złożył po przybyciu do Wied
nia 11. Między innymi gratulował Leopoldowi I w imieniu króla z powodu
zdobycia korony cesarskiej.
Odpowiedz.i na swoje propozycje dość długo nie otrzymywał, nato
miast 6 grudnia z_aprosz.ono go na konferencję, w której ze strony
austriackiej uczestniczyli podkanclerzy hr. Ferdynand Kurtz (Curtius),
hr. Otting i generał Hannibal de Gonzaga. Rozmówcom swym ksiądz
Olszowski raz jeszcze wyłożył zlecone mu sprawy 12. Dotyczyły one prze
de wszystkim kwestii związanych z pobytem wojsk cesarskich w Polsce,
zwłaszcza tych, które wymaszerowały do Holsztynu. Niepodobna utrzy
mać je w kraju tak zniszczonym, jak Polska. Zgodnie z poprzednimi
umowami ówczesny król węgierski, dzisiejszy cesarz Leopold I, przysłał
do obrony przed najeźdźcami 12 tys. żołnierzy. ,,Kiedy tedy za łaską
Bożą - oświadczył Olszowski - i posiłkami cesarza JMci wyparty z ca
łej Polski Szwed, diminuti hostes Brandenburgicus, Rakoci, Cosaci, dekla
ruje się JKrólewska Mość, że wojska większego nie potrzebuje" 13. Walki
toczą się obecnie poza Polską, w obronie Brandenburgii i dla bezpieczeń
stwa cesarza. W tym stanie rzeczy „jest in arbitrio króla JMci wojska
s Ku ba 1 a, op. cit., s. 25 i n.
v W Polsce niezwy kle uro czyście i radośnie obcho dzono wybór Leopolda
cesarza rzymskiego. W a 1 ew s k i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej... s.
10 Ru d aw s ki, QP. cit., s. 400 i n.; Die Berichte ..., s. 398 i n., nr XCVII;
b a 1 a, op. cit., s. 57.
u Prospos'itiones Ąblegati Po lonici, AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN,
f. 2v; Po r. W a 1 ew s k i, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. 51-52.
I! Olszowski do Prażmowskiego , Wiedeń 9 X (sic! w rzeczywistości 9 XII)
o ry g., AGAD, AKW, Ces. 25a nr 211.
13 Tamż e.

I na
41.
Ku
3372,
1658,
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tego, które nową imprezę zaczęło, nie potrzebować". Nie jest rzeczą słusz
ną, że wojska polskie nie mają prawa wkraczać do prowincji austriackich,
nie może się również król polski zgodzić z żądaniem, by oddziały cesarskie
miały prawo wchodzić do Polski bez specjalnego zezwolenia i bez asys
tencji komisarzy. ,,To jest ius Regium - podkreśla Olszowski - każdy
princeps i najmniejszy in suo teritorio tego przestrzega".
Na tle zatargów polsko-austriackich o wojsko najgorzej wygląda spra
wa Krakowa. Słowa Olszows'kiego w tej materii były bardzo wymowne:
,,Civitas misere exhausta znosić już dłużej takich ciężarów nie może,
tolerabilius było pod Szwedami". Mocne to oskarżenie poparł stwierdze
niem, że Kraków, zwany niekiedy Pentapolis, teraz stał się małym mias
tem, posiadającym nie więcej niż pięćset kamienic. Kraków w rękach
wojsk cesarskich ma lbyć ,gwa·rancją, że Polacy nie pogodzą się ze Szwe
dami. Polacy nie zasłużyli na taką nieufność, uczciwie bowiem dotrzy
mują układów, a mediacja francuska nie będzie przyczyną żadnego wiaro
łomstwa ze strony polskiej wobec cesarza. Jeżeli tylko będzie dostateczna
podstawa do tego, by pogodzić się ze Szwedami, Polacy gotowi są oczy
wiście uczynić to. Zresztą Austriacy radzą Polsce, aby doszła do porozu
mienia z Moskwą „omnibus tolerabilionibus conditionibus", dlaczego więc
ta sama rada nie ma dotyczyć Szwecji?
Trzeci, czwarty i piąty punkt memoriału przedstawionego przez Ol
szowskiego Kurtzowi i jego 1kolegom dotyczył kosztów utrzymania wojsk
cesarskich w Polsce, szczegółów technicznych ich pobytu w naszym kra
ju, niedotrzymywania umów itp. zadrażnień. W punkcie szóstym była
skarga na specjalnie nielubianego w Polsce generała Souchesa, który od
mówił wykonania rozkazów królewskich pod Toruniem i nie zgodził się,
aby część jego żołnierzy, próżnująca pod murami miasta, poszła pod ko
mendą wojewody sandomierskiego Aleksandra Koniecpolskiego pod Mal
bork 14.
Poruszył następnie poseł królewski drażliwą sprawę Wieliczki. Kopal
nia tamtejsza znajdowała się wówczas w administracji cesarskiej.
Skomplikowane interesy kopalni strona polska proponowała rozwiązać
w ten sposób, ,,że JKMść sumę pewną ad integram usque debit exolu
ti-onem co rok wypłacać będzie, ażeby tylko ad evitandum evidens dam
num jeden administrator regius opiekował się Wieliczką".
Przyjaźń i posiłki austriackie - stwierdzał poseł - lbaTdzo drogo
kosztują Polskę, co dość rażąco odbiega od innych podobnych przykładów
w ówczesnej Europie. Miał tu Olszowski na myśli sojusz Francj i ze
Szwecją, Rzeczypospolitej z Danią, cesarza z Brandenburgią, a nawet -·
,,si parva licet componeTe magnis" - chana krymskiego z Polską. Chan,
mimo iż ex usu antiquo należą mu się daniny, nie upomina się o nie od
lat paru, widząc wyczerpanie i zniszczenie Rzeczypospolitej.
u O planie tym zob. N o w a k, op. cit., s. 137-138.
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Rozmówcy Olszowskiego obiecali przedstawić wszystko cesarzowi, ale
hr. Kurtz zadał od razu parę pytań, które wskazywały wyraźnie na jego
negatywny stosunek do wszystkich propozycji przedstawionych przez po
sła królewskiego. Twierdził, że Rzeczpospolita nie zaaprobowała układów
polsko-austriackich, że Kraków może łatwo wpaść w ręce szwedzkie,
,pytał, dlaczego w ogóle Czarniecki oddał -go nieprzyjacielowi, podkreślał,
iż Polska zginęłaby bez pomocy cesarza, że Leopold I ma przyrzeczone
gwarancje Rzeszy przeciw Szwedom, a król szwedzki ofiaruje cesarzowi
pokój itd. 1s
Poseł pols'ki replikował krótko i zręcznie. Rzeczpospolita nie uczyniła
nic przeciwnego paktom z Austrią, Kraków Polacy potrafią obronić sami
i bardzo są wdzięczni cesarzowi za okazaną pomoc. Gwarancje Rzeszy
cesarz wprawdzie posiaaa, nie ma natomiast takich samych gwarancji ze
strony Francji, a kTól szwedzki proponuje pokój nie tylko Austrii, lecz
i Rzeczypospolitej.
Podkanclerzy cesarski stwierdził na koniec rozmowy, która nie upły
nęła w ZJbyt przyjaznej atmosferze, ż� Austriacy będą trzymać się tekstu
układu podpisanego w Wiedniu prze.z wojewodę poznańskiego Jana Lesz
czyńs•kiego oraz specjalnej asekuracji podpisanej również przez niego 16.
Wojska ich będą więc nadal przebywały w Polsce, gdyż zmuszeni są do
tego „tak pro defensione Poloniae, póki non .recuperabitur integra Prus
sia, jako pro securitate sua, aby się ta wojna me w domu ich, ale w Pol
sce toczyła" 17.
Olszowski stwierdził w liście do Prażmowskiego, iż nie ma osobiście
żadnej nadziei na ewakuację z Krakowa wojsk austriackich. Trzeba na
tomiast zapobiec temu, alby cesarz na hibernę nie skierował do Polski
kilku dodatkowych regimentów, na co się poważnie zanosi. W sprawie
rozpatrzenia skarg i krzywd Austriacy, zdaniem Olszows'kiego, wyznaczą
specjalnego komisarza. O żupach wielickich nic nie może powiedzieć,
gdyż nie dostał w tej sprawie żadnych poleceń i wskazówek z dworu.
Radził ksiądz kanonik, by król w rozmowach z de Lisolą stawiał spra
wy dość twardo, szczególnie zaś kwestię ewakuacji Krakowa. Jest to tym
konieczniejsze, że Jan Kazimierz zobowiązał się do te.go wobec Rzeczypospolitej specjalnym skryptem ad aTchivum.
Wśród dalszych poruszonych przez Olszowskiego w tym obszernym
memoriale spraw zwraca uwagę wiadomość, że dwór wiedeński życzyłby
sobie, aby /król polski przysłał tu stałego Tezydenta bądź nawet posła
1s Olszowski do Prażmowskiego, jw., przyp. 12.
16 Traktat był wynegocjowany przez posłów króla i Rzeczypospolitej, Jana Lesz
y
cz ńskiego, wojewodę poznańskiego, i Jana Wielopolskiego, kasztelana wojnickiego,
i podpisany w Wiedniu 1 XII 1656 r., AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 5. Druk - A. W a
le w ski, Historya wyzwolenia Rzeczypospolitej, t. I, Kraków 1866, s. X:VIII
XXXI.
11 AGAD, AKW, Ces. 25a nr 21.
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zwyczajnego (legatutn ordinarium). Olszowski wymienił przy tym paru
kandydatów na to stanowisko, zaznaczając, iż nie kieruje się żadnymi
prywatnymi względami. Żali się również na brak pieniędzy - żyje na
razie za pożyczone od jezuity księdza Cieciszowskiego. Naznaczono mu na
poselstwo 2000 złp. 18, o czym tutaj wiedzą. Prosi o jak najszybszą infor
mację, co ma dalej czynić.
Dwór tutejszy życzy sobie, by między Rzecząpospolitą i Moskwą sta
nął pokój, a hr. Kurtz dał wyraz swemu przykremu zdumieniu, że do tej
pory to jeszcze nie nastąpiło. Ablegat królewski odpowiedział, ,,że vivere
in servitutem nie chcemy, pace et vita carior nobis religio et libertas" 19.
Wyraził przy tym zdziwienie, dlaczego Austriacy nie radzą Polakom po
koju ze Szwedami, który można osiągnąć na znośniejszych warunkach
niż pokój z Rosją. ,,Do tego większe na nas redundant commoda - cią
gnął Olszowski - z uspokojenia szwedzkiego et facilior nobis bellandi
ratio z Moskwicinem przy konjunkcyjej tatarskiej i wierności kozac
kiej" 20.
Przekonywano Olszowskiego, że Szwedzi Prus nie oddadzą, czemu
poseł królewski specjalnie nie przeczył. Dojrzał on jeszcze tę prawdę,
którą podzielił się z Prażmowskim, że Austria właściwie wyzyskuje cięż
ką sytuację Rzeczypospolitej, by wyciągnąć dla siebie największe ko
rzyści. Najwyższą Tacją stanu cesarza jest teraz niedopuszczenie do tego,
aby wojna szwedzka przeniosła się w granice Rzeszy, i dlatego chce jak
najprędzej wysłać jak najpotężniejsze siły do Polski. Hr. Otting oświad
czył Olszowskiemu wręcz, że gdyby nie obecność regimentów habsbur
skich w Polsce, Szwedzi dawno by już zalali cały kraj. W związku z tym
poseł królewski radzi Prażmowskiemu, by nie lokować wojsk austriackich
na leża zimowe ani w Prusach, na których cesarz chętnie by położył rękę,
ani w pobliżu granic śląskich, gdyż wówczas łatwo byłoby o dopływ no
wych ludzi do szeregów wojsk cesarskich.
Mimo przestrogi wspomnianego już przez nas księdza Wojciecha Cie
ciszowskiego, rezydenta polskiego w Wiedniu, który nie radził stawiać
spraw zbyt ostro, gdyż Austriacy i bez tego „zmiękną" w toku rokowań,
Ols2;owski pTZyjął pozycję nieustępliwą i sugerował, by takie samo sta
nowisko zająć wobec de Lisoli i dowódców austriackich w Polsce. Pod
kreślił szczególnie silnie, że domagać się będzie, aby cesarz przekazał ko
mendę nad wojskiem austriackim przebywającym w Polsce .w ręce Jana
Kazimierza, podobnie jak to uczynił w stosunku do elektora Fryderyka
Wilhelma, oddając mu dowództwo nad pułkami gen. Montecucollego.
Jak wiadomo, po złożeniu propozycji przez posła polskiego dwór ce1s Według rachunków sejmowych, AGAD, ASK, II, RS, nr 54, f. 54, 55, Olszow
ski otrzymał 3000 złp.
19 Olszowski do Prażmowskiego, jw.
20 Tamże.
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sarski zasięgnął opinii wspomnianego Cieciszowskiego, któremu •książę
Auersperg przesłał memoriał ablegata polskiego do opinii. Opinia tego
całą duszą oddanego cesarzowi jezuity była całkowicie negatywna. Radził
po prostu odrzucić memoriał w całości 21_
Olszowski dobrze poznał się na Cieciszowskim, o którym rychło po
swoim przybyciu do Wiednia pisał, że nad służbę królowi polskiemu
„praefert nomen sługi cesarza JMci " 22• Dyplomata polski był głęboko
przekonany, że również poseł cesarski w Polsce de Lisola sz;kodzi, jak
tylko może, Rzeczypospolitej, co niewątpliwie znajdowało potwierdzenie
zarówno w napiętych stosunkach między posłem cesarskim a dworem
polskim, jak i w ogólnie złej atmosferze polsko-austriackiej 23. W liście
do króla jego ablegat dał się ponieść temperamentowi pisząc: ,,Życzył
bym, abyś WKMość PMMciwy nataTł dobrze uszy panu Lisoli, aby w re
stytucyjej Krakowa, w interesach wieliczkich i w innych punktach nie
bruździł, luboć ja nie wiem nic dowodnie przeciw niemu" 24_
Trudności w rokowaniach widział Olszowski wyraźnie, kładąc główny
nacisk na opór Austriaków w sprawie oddania Krakowa, którego posia
danie traktują jako swoistą gwa:rancję, że nie dojdzie do zawarcia po
koju między Polską i Szwecją, 25. Podkreślał również, że dwór cesarski
jest ogromnie niezadowolony nie tylko z ogólnej sytuacji swych wojsk
w Polsce, ale specjalnie z położenia militarnego pod Toruniem, skąd do
Wiednia przybyli łącznicy od Souchesa z 'bardzo złymi wieściam i 2s.
Widział również i poważniejsze niebezpieczeństwa, gdy w liście z 18
grudnia do kanclerza Prażmowskiego pisał, że Austriacy dążą do porozu
mienia z Danią przede wszystkim w tym celu, ,.aby nas w tym bardziej
uwikłali, żebyśmy się jako bez nich, ta� bez króla duńskiego nie mogli
accordować ze Szwedami et vice versa" 27• Gdy otrzymał od Prażmow
skiego polecenie vigore senatus consulti, by starał się usilnie uwolnić
Polskę od hibern dla wojsk austriackich, oferując w zamian 100 tys.
złotych, odpowiedział, że nie widzi żadnych możliwości
realizacji tego
•
postulatu 28•
21 Opinia Cieciszowskiego z 6 X.II 1658 r. u W a l e w ski e g o, Historia wy
zwolonej Rzeczypospolitej ... , s. 52-53. Ciekawe, że Cieciszowski zwracał uwagę dwo
ru wiedeńskiego, iż Polacy liczą bardzo na to, że 'Pozyskają pomoc hetmana ko
zackiego Wyhowskiego w celu 'POZbycia się wojsk cesarskich z Polski.
22 Olszowski do Prażmowskiego, Wiedeń, 20 XI 1658, oryg. AGAD, AKW, Ces.
25a, nr 29.
� K u b a l a, op. cit., s. 203-205.
u Olszowski do Jana Kazimierza, Wiedeń 20 XI 1658, oryg., AGAD, AKW, Ces.
25a, nr 31.
� Olszowski do Jana Kazimierza, Wiedeń, 23 XI 1658, oryg., tamże, nr 30.
2a Tamże; Olszowski do Prażmowslciego, Wiedeń 17 X.II 1658, oryg. AGAD, AKW,
Ces. 25a, nr 35; tenże do tegoż, Wiedeń, 18 XII ,1658, oryg., tamże, nr 38.
27 Olszowski do Prażmowskiego, Wiedeń, 18 X.II 1658, jw.
!8 Tamże.
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Pesymizm księdza kanonika był - jak się okazało - uzasadniony. 15
grudnia otrzymał odpowiedź cesarza na swoje propozycje 29. Była ona
zgodnie z radami Cieciszowskiego i obawami Olszowskiego właściwie
całkowicie negatywna. Ani na wycofanie swoich wojsk z Polski, a szcze
gólnie z Krakowa, ani na przejęcie komendy nad nimi przez Jana Kazi
mierza cesarz nie �odził się. Wyraził jedynie gotowość dopilnowania, by
licz.ba tych wojsk nie przekraczała przewidzianego poprzednimi trakta
tami kontyngentu, tj. 12 OOO żołnierzy. W odpowiedzi <:esarskiej wyraźnie
podkreślono, że Austria rozpoczęła wojnę ze Szwedami w obronie Polski,
ze szkodą poważną własnych interesów 30.
W wyniku deklaracji cesarskiej i konferencji z hr. Portią i księciem
Auerspergiem ablegat królewsk i sporządził nowy dokument, w którym
raz jeszcze przedstawił punkt widzenia strony polskiej 31. Rzeczpospolita
ma poważne kłopoty finansowe mimo pomocy papieskiej (50 tys. złp.),
w tej więc sytuacji utrzymanie wojsk cesaTskich staje się dla niej po
ważnym problemem. Austria winna więc pójść na ustępstwa, zredukować
zaraz liczbę załogi krakowskiej i wyznaczyć bezzwłocznie termin, niezbyt
odległy, całkowitej jej ewakuacji. Inne załatwienie sprawy może skłonić
Polaków do zawarcia pokoju ze Szwedami.
Podkreślił dalej Olszowski, że Austriacy nie chcą oddać Krakowa
głównie dlatego, że pragną w ten sposó'b zabezpieczyć swe interesy w żu
pach wielickich, oraz dlatego, że nie ufają Polakom. Szeroki wywód na
temat Wieliczki zakończył poseł polski wnioskiem, by Austriacy zgodzili
się za określoną sumę zrezygnować ze swych uprawnień w tamtejszych
kopalniach. Sytuacja, że wybierają oni stamtąd sól, a jednocześnie unie
możliwiają królowi polskiemu, właścicielowi żup, jej wywóz na Śląi-k,
jest dalej nie do utrzymania, podobnie jak wspólna - cesarza i króla administracja tychże żup.
W dalszym ciągu swej deklaracji Olszowski potwierdzał obawy dworu
wiedeńskiego co do tego, że Polska skłonna jest zawrzeć pokój ze Szwe
cją. Jako główny powód tego podał chęć pozbycia się wojsk austriackich
z Krakowa i z całej Polski oraz poważne niebezpieczeństwo wojny
z Moskwą. Zdecydowanie również potępił przyznanie przez dwór cesar
ski zbyt pochopnie tytułu wiełkiego księcia litewskiego carowi moskiew
skiemu, i to bez jakiejkolwiek próby uprzedniego porozumienia się ze
stroną polską.
0

29 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 20r-27r. Omówienie u W a 1 ew
s kiego, Historia wyzwolone; Rzeczypospolite;... , s. 53-54, na pod stawie Archi
wum Wiedeńskiego.
ao AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 23r.-24v.
s1 AGAD, AKW, Ces, 25a, nr 50; BN, 3372, f. 27v-37v; W a 1 ew s ki, Historia
wyzwolone; Rzeczypospolite; ..., s. XII-XVI.
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18 I 1659 r. złożył Olszowski nowe propozycje, oparte na instrukcji
otrzymanej z Torunia, a datowanej 1 stycznia 32. Propozycje te nie za
wierały jednak jakichś istotnych zmian w stosunku do dotychczasowego
stanowiska polskiego. Olszowski żądał nadal ewakuacji wojsk z Krako
wa. Co więcej, żądał również, aby inne oddziały austriackie ewakuowano
wczesną wiosną. Dodał przy tym jakże znamienny passus: ,,Sua Majestas
[tj. Jan Kazimierz] aucta peditatu Cosacorum satis habitura sit virium,
et plus quam satis, Dei favente gratia, ad debellandos reliquias Suecorum
in Prussia" 33. W słowach tych znajdowały· więc potwierdzenie obawy
austriackie o to, jaką rolę mogą Kozacy odegrać w sporze polsko-austriac
kim.
Polacy mają również dość własnych sił, by nie dopuścić do tego, żeby
nieprzyjaciel wtargnął do posiadłości cesarskich. Większa część nowych
propOZY,Cji poświęcona jest sprawie pobytu wojsk austriackich w Polsce
i skargom na jego dowódców, przede wszystkim na Souchesa, który od
nosi się z lekceważeniem do senatorów i urzędników Królestwa oraz do
całej szlachty.
Zdecydowane potępienie znalazły w memoriale wiadomości rozpow
szechniane przez dwór wiedeński, jakoby dwór polski chciał zawrzeć
pokój ze Szwedami bez wiedzy i zgody zarówno cesarza, jak i innych
sprzymierzeńców, co byłoby Wbrew obowiązującym paktom. Olszowski
w imieniu króla uroczyście temu zaprzeczył 34. Aby zaprzeczenie nie było
gołosłowne, król prosi swoich sprzymieTzeńców, w pierwszym :rzędzie ce
sarza, o wysłanie deputatów do Torunia, gdzie 1 marca ma się rozpocząć
posiedzenie komisji międzysojuszniczej, poświęcone właśnie sprawie ro
kowań pokojowych.
. Po omówieniu kwestii związanych z tymczasowym zawieszeniem broni
w Prusach i Inflantach wrócił poseł królewski raz jeszcze do sprawy
tytułów przyznawanych przez cesarza carowi. Jedyną drogą naprawienia
błędu i dania satysfakcji królowi oraz stanom Korony i Litwy będzie
skierowanie do cara nowego pisma z właściwymi tytularni, do króla zaś
listu z wyjaśnieniem, że tytuł w piśmie do Aleksego Michajłowicza był
zwykłą pomyłką kancelaryjną, która w niczym nie naruszyła teraz i na
przyszłość praw króla polskiego.
Jak wiadomo 35, wypadki potoczyły się dalej w kierunku jak najba'l·
dziej niepomyślnym dla misji Olszowskiego. Wprawdzie tajna rada ces2 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 27v-48r; druk - W al e w ski,
Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej, s. XIX-X.XIV.
ss Tamże, L. Kubala (op. cit., s. 205) wspominając o tym memoriale Olszowskiego
zauważył, że było to niejako wezwanie do rozerwania przymierza".
34 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 37v-48r; W ale w ski, Historia
wyzwolonej Rzeczypospolitej ..., s. XXII. O sprawie tej zob. Kub al a, op. cit.,
s. 204-205.
as W al e w ski, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej... , s. 70 i n.; Kub al a,
op. cit., s. 206 i n.
8 - Sobótka 1976, z. 2
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sarska uchwaliła w dniu 20 stycznia wysłanie na kongres toruński posłów
cesarskich, Franciszka hr. Kollowratha i barona de Lisolę, ale niechętne
i nieufne stanowisko dwOTu wiedeńskiego do Polski nie tyllko nie zmalało,
ale przeciwnie wzrosło. Utrzymane w przyjaznym tonie listy kanclerzy
koronnych, Prażmowskiego i Leszczyńskiego, do cesarza 36 nic nie mogły
tu zmienić. Olszowski otrzymał odpowiedź, która była nie tylko nega
tywna, ale stanowiła również wyraźny afront wobec dyplomaty polskiego.
Leopold I polecił powiadomić go 37, iż nie otrzyma żadnej innej odpowie
dzi ponad tę, której udzielono mu 15 grudnia ub. roku ss. Królowi odpo
wiedź przekazana zostanie przez de Lisolę. Lisola rzeczywiście otrzymał
polecenie powiadomienia Jana Kazimierza, że winę za tytuły bez!)Tawnie
dane carowi ponosi kancelaria cesarska 39.
Reakcja posła polskiego była dość gwałtowna, ale i pełna godności.
10 lutego złożył oficjalną manifestację 40 protestującą przeciw tem1,1, iż n3
żadną z propozycji królewskich złożonych przez niego nie otrzymał od
powiedzi. Uczyniwszy to 'bezzwłocznie opuścił Wiedeń, nie czekając na
wet na listy rekredencjalne, które wystawiono mu tegoż dnia, tj. 10
lutego 41.
W pierwszym liście napisanym po powrocie do Warszawy do kancle
rza Prażmowskiego, który kilka dni wcześniej udał się do Torunia, dal
Olszowski wyra� swej negatywnej ocenie stosunku dworu wiedeńskiego
wolbec Polski 42. By nie być goł,osłownym, załącza różne materiały, przede
wszystkim „transcripta ... duorum scriptorurn JMPa Lisoli", o którym
wyraża się jak najbardziej negatywnie. Przywiózł też kopię listu elektora
brandenburskiego.
„Z kopii listu kurfirsta JMci wyrozumieć WMMPan raczysz - 'brzmi
odpowiedni passus listu Olszowskiego - firmam et immotam sententiam
colligatorum, tractatus generalis promovendi i rozumiem, byśmy się naj
bardziej kręcili, trzymać nas będą za wodze. Bez wątpienia dwór wiedeń
ski stimulat kurfirsta do listów takowych" 43. W dalszym ciągu daje Ol
szowski wyraz swej obawie, aby sprzymierzeni nie zaprzepaścili sprawy
30 Z To r unia 18 i 20 I 1659, W a 1 ew s ki, Historia wyzwolonej Rzeczypospoli

tej... , s. XXIV-x:x:vI.

37 Responsum a Sacra Caesarea Majestate,. 7 II 1659, AGAD, AKW, Ces. 25a,
nr 50; BN, 3372, f. 59; W a iew s ki, Historia wyzwolonej Rzeczypospolitej ... ,

s. X:XVI.

as Z ob. przyp. 29.
sg W a 1 ew ski, Historia wyzwolonej Rzeczypos.politej... , s. 71.
40 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 60r-61 v; W a 1 ew ski, Historia

wyzwolonej Rzeczypospolitej ... , s. XOCVI.
41

AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 50; BN, 3372, f. 60r-61v; W a 1 ew ski, Histori a

wyzwolonej Rzeczypospolitej ..., s. XXVII.

42 Olszowski do Prażmowskiego , Warszawa, 5 III 1659, oryg. AGAD, AK.W, Ces.
25a, nr 52.
43 Tamże.
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pokoju tylko dla swego interesu i wygody, a ·ze szkodą dla Polski, wbrew
wszelkim paktom. Pod koniec listu wyraża przypuszczenie, że ze sprawą
ewakuacji Krakowa i innymi „favorabiliami" cesarz specjalnie wstrzy
muje się do sejmu, ,,a·by preciosius donum było et cum obligatione Or
dinum Regni".
W drugim liście do Pra21mowskiego 44 iregens kancelaxii :koronnej dał
wyraz raz jeszcze swej wielkiej niechęci do de Lisoli. ,,Kole też prawda
w oczy, której się ode mnie nasłyszeli. Nie rozumiem, abym w czym miał
egzorbitować i gotowym się sprawić" - pisał Olszowski nieco dalej, za
niepokojony tym, że może rzeczywiście zbyt sztywną pozycję zajął w cza
sie Tokowań w Wiedniu 45.
Przedstawiliśmy w wielkim skrócie historię poselstwa Andrzeja
Olszowskiego do Wiednia na przełomie 1658 i 165Q r. Jeżeli spojrzymy na
ten epizod w dziejach dyplomacji polskiej z perspektywy najbliższych
kilkunastu miesięcy, jakie nastąpiły po nim (do traktatu oliwskiego), to
musimy stwier�ić, że wszystkie sporne kwestie między cesaxzem i Pol
ską zostały jakoś rozwiązane. W sprawie ,najważniejszej - pokoju ze
Szwecją - po niepowodzeniach kongresu w Toruniu i groźbach Mazarina,
że w wypadku wkroczenia wojsk cesarskich na Pomorze do walki p!rzeciw
Szwedom Francuzi w towarzystwie swych klientów z Ligi Reńskiej !będą
interweniowali zbrojnie, doszło wreszcie do rokowań w Oliwie, zakoń
czonych traktatem pokojowym. O tytułach cara moskiewskiego mówiono
już wyżej.
· W sprawach· mniejszej wagi doszło również do ,porozumienia. 31 III
1659 r. Jan Kazimierz zawarł z przedstawicielem cesarza Leopolda, ba
ronem Jaroschinem, umowę o dzierżawę żup wielickich i bocheńskich na
okres 3 lat 46. 20 września tegoż roku komisaxze króla polskiego i komen
dant austriacki w Krakowie, Karserstein, podpisali umowę w sprawie
ewakuacji wojsk z miasta 47.
Trudno byłoby więc powiedzieć, że misja Olszowskiego zakończyła się
zupełnym fiaskiem. Trudno ją zresztą w ogóle oceniać 48 z punktu widze
nia osiągniętych czy nie osiągniętych Tezultatów. Stawiając niewątpliwie
ostro, ale słusznie szereg kwestii, dwór polski, a zwłaszcza Ludwika
Maria, chciał przede wszystkim zademonstrować swoje profrancuskie
stanowisko. Oznaczało to między innymi również to, że podejmując po
litykę elekcji vivente rege i dążąc do osadzenia na tronie w Waxszawie
�' Olszowski do Prażmowskiego, Warszawa, 5 III ,1659 (,,w nocy''), oryg. AGAD,
AKW, Ces. 25a, nr 51.
45 Por. W a 1 e w s k i, Histo1·ia wyzwolonej Rzeczypospolitej... , s. 70.
46 AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 68.
47 Tamże, nr 64.
4s Ocenę ujemną zob. w raporcie de lJ.isoli z początków marca 1659 r., Die
Berichte ... , nr CXXV, s. 465 i n., oraz u zwolennika Austrii Ru d a w s k i e go,
op. cit., s. 441 i n.
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Francuza, dwór polski wycofywał się ostatecznie z deklaracji w sprawie
poparcia po śmierci Jana Kazimierza wolnej elekcji Habsburga, którą to
deklarację w jego imieniu podpisał przed niespełna dwoma Jaty poseł
polski do cesarza, podskarbi wielki koronny Bogusław Leszczyński 49.
Warto wreszcie przypomnieć rzecz wielce znamienną. Nie potrzeba
było zbyt wielu lat, by Olszowski z zaciekłego przeciwnika Habsburgów
przedzierzgnął się w ich gorącego zwolennika i stał się filarem stron
nictwa austriackiego w Polsce.
DIE GESANDTSCHAFT OLSZOWSKIS NACH WIEN IM JAHRE 1658/1659

Der Botschaft des Priesters Andrzej Olszewski nach Wien im Jahre 1658/59
haben mehrere polnische Historiker etwas Aufmerksamkeit geschenkt, jedoch nur
einer von ihnen, Antoni Walewski, der vor iiber hundert Jahren schrieb, zog Ar
chivalien aus dem Haus-,Hof- und Staatsarchiv in Wien heran. Der Verfasser des
vorliegenden Beitrags stiitzt sich hauptsachlich auf die Korrespondenz Olszowskis
aus der Zeit seiner Gesandtschaft; die Materialien befinden sich im Hauptarchiv
Alter Akten zu Warschau.
Olszewskis Mission spiegelt die damals zwischen dem Warschauer und dem
Wiener Hof herrschenden gespannten Verhaltnisse wider, obwohl Osterreich 1111d
Polen in dieser Zeit gemeinsam gegen Schweden kampften. Den Hauptgegenstand
des Streites zwischen Olszowski und seinen osterreichischen Verhandlungspartnern
bildeten Fragen, die sich aus dem Aufenthalt der alliiertcn osterrcichischcn Trup
pen in Polen ergaben, die Zuri.ickbehaltung Krakau und der Bergwerke von Wie
liczka durch die Osterreicher, vor allem aber der Friedensabschluss mit Schweden
und die Beziehungen zwischen Osterreich, Polen und Russland. Die Gesandtschaft
endete Anfang Februar mit einem totalen Misserfolg. Olszowski erhielt namlich
keine einzige positive Antwort auf seine Memoriale.
Wenn wir jedoch auf diese Episode in der Geschichte der polnischen Diploma
tie aus der Perspektive des darauffolgenden Zeitabschnitts (bis zum Frieden zu
Oliwa) schauen, so miissen wir feststellen, dass alle strittigen Fragen zwischen dem
Kaiser und Polen irgendwie gelost worden sind. In der wichtigsten Angelegenheit -·
dem Frieden mit Schweden - kam es schliesslich z.u Verhandlungen in Oliwa, die
mit einem Friedensvertrag abgeschlossen wurden. Zur Frage des Titels des Gro�
sfi.irsten von Litauen, der dem Moskauer Zaren widerrechtlich zugesprochen wurde,
erklar ten die Osterreicher, dass es ein Irrtum der kaiserlichen Kanzlei gewesen
sei. Auch in minder wichtigen Angelegenheiten kam es zur Verstandigung.
Indem der polnische Hof, insbesondere die Konigin Marie Louise, in einer
Reihe von Fragen eine steife, aber berechtigte Haltung einnahm, wollte er seine
profranzosische Einstellung demonstrieren. Dies bedeutete u.a., dass der polnische
Hof durch die Politik der Elektion vivente rege und seip Bestreben, einen Fran
zosen auf den polnischen Thron einzusetzen, endgiiltig Abstand nahm von seiner
Deklaration iiber die Unterstiitzung der freien Wahl {nach dem Tode von Jan Ka
zimierz) eines Habsburgers. Diese Deklaration hatte dm Namen Hofes vor nicht
ganzen zwei Jahren der polnische Gesandte zum Kaiser, der Erzschatzmeister Bo
gusław Leszczyński, unterschrieben.
49 Viennae, 27 V 1657, ryg. AGAD, AKW, Ces. 25a, nr 10.
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POSTAWA POLITYCZNA I MORALNA POSLA
W SWIETLE PRAKTYKI PARLAMENTARNEJ LAT
1661-1662
Wraz ze stopniowym wzrostem kompetencji i znaczenia sejmików kosztem sejmu - zmieniała się pozycja i rola posła. Gdy w epoce Odro
dzenia istniały tendencje do uznawania go za reprezentanta całego naro
du, to poczynając od polowy XVII w. poseł uważany jest przede wszyst
kim za przedstawiciela społeczności lokalnej 1. Niezależnie od tego ogól
nego procesu, w latach 1661-1662 wystąpiły pewne specyficzne okolicz
ności, które postawiły w centrum uwagi sposób funkcjonowania głównych
instytucji przedstawicielskich - sejmu i sejmików. Z jednej bowiem
strony tematem dyskusji publicznej oraz debat sejmowych stały się za
gadnienia prawnopolityczne, dotyczące podstaw ustroju (sprawa reformy
parlamentu i elekcji vivente Tege), z drugiej strony skonfederowane wo.i
ska wystąpiły nie tylko w roli obrońców, ale też współtwórców, a nawet
egzekutorów praw politycznych przysługujących naczelnym organom
państwa. Powodowało to stan zwiększonego napięcia politycznego w kra
ju, a w konsekwencji wzmagało polaryzację postaw i poglądów. W tej
sytuacji rola posła na'brala specjalnego znaczenia z uwagi na konieczność
podejmowania trudnych i skomplikowanych decyzji. W sposób oczywisty
zaznaczyła się też waga moralnych, ideowych i polityczno-obywatelskich
kwalifikacji osobistych posła.
1. Obok wspomnianych poważne znaczenie miała też postawa świato
poglądowa. Równolegle bowiem ze wzrastającą dominacją sejmików
i ograniczaniem pełnomocnictw posła w izbie następował proces selekcji
składu izby pod względem wyznaniowym 2. I tak na sejmie w 1661 r. już
w pierwszym dniu obrad niektórzy posłowie domagali się rugowania
z izby byłych arian, a także ich patronów i opiekunów 3. Na sejmie
1 H. Ols ze ws ki, Sejm Rzeczypospoiitej epoki oligarchii 1652-1763, Poznań
1966, s. 111 i n.
2 Tamże, s. 96.
3 Relacja posłów gdańskich z Warszawy 3 V 1661, WAPGd., rkps 300/29/15'1,
k. 267 V.
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w 1662 r. unieważniono mandat poselski eksarianina Jana Mierzyńskiego,
klienta B. Radziwiłła 4.
2. Jeśli chodzi o status formalny posła, to obserwujemy dążenie podobnie jak w poprzednich latach - d9 bliższego określenia go drogą
eliminacji osób wylkonujących pewne funkcje. Mianowicie żądano wyklu
czenia od mandatu poselskiego osób zajmujących się sprawami skarbowy
mi (w szczególności poborców podatkowych) 5 oraz dworzan królews·kich 6.
W związku z niedawną wojną szwedzką domagano się też niedopuszcza
nia do funkcji poselskich byłych zwolenników Szwedów 1.
Funkcje poselskie starano się też określić formalnie 'Przez ścisłe wy
znaczanie terminów kadencji. Miało to na celu przyspieszenie rotacji
funkcji poselskich, a także ograniczenie możliwości korumpowania pos
łów, jak też i innych nadużyć prerogatyw poselskich. Zwracano przy tym
uwagę na konieczność ściślejszego egzekwowania tych nieformalnych zo
bowiązań posła, jakie określano w instrukcjach przez odwoływanie się do
jego „wiary, honoru i rozeznania". Służyć temu miało zaprzysięganie
posłów s. I tak szlachta kujawska w 1661 r. żądała za'Przysięgania pos
łów, ,,jako wiernie sprawy Rzeczypospolitej traktować i onych żadnym
swych i innych osób prywatami różnić nie będą i we wszystkim podług
artykułów sobie od braciej danych sprawią się" 9. Szlachta ruska
w 1662 r. domagała się od zaprzysięganego posła spełnienia jeszcze in
nych warunków. Mianowicie „jako się o to [funkcję posła] nie starali,
jako prywaty swojej ani cudzej ultra commissum promować nie .będą
i korupcyjej żadnych brać nie mają, a posłem też nie mógł być aż na
czwarty sejm" 10. Na sejmie w 1662 r. rozważano też postulat :konfedera
tów litewskich wybierania posłów na sejm na wzór deputatów trybu
nalskich (tzn. raz na 4 lata), a także zaprzysięgania posłów na to, ,,że się
4 Diariusz sejmu 1662 (gdański), W APGd., rkips 300/29/153, k. 246.
s Instrukcja sejmiku ;proszowickiego, 28 III 1661; 30 I 1662, ASWK, t. III,
1661-1673, wyd. A. Przyboś, Kraków 1959, s. 15-27, s. 51-58; Instrukcja sejmiku
dobrzyńskiego, 30 I '1662, Lauda sejmików ziemi dobrzyńskiej, wyd. F. Kluczycki,
Kraków 1887, s. 32-34; Instrukcja sejmiku łęczyckiego, 30 I 11662, ZDIH PAN. TP
10, k. 889-901; Instrukcja sejmiku sieradzkiego, 30 I 1662, AGAD, Rel. Sier. 35,
k. 99-103.
6 Instrukcja sejmiku halickiego, 21 III 1661, AGiZ, t. XXIlV, Lauda sejmikowe
halickie 1575-1695, wyd, A. Prochaska, Lwów 1931, s. 172-183.
7 Instrukcja sejmiku wizneńskiego, 28'1II 1661, ZDIH PAN, TP 3·3, k. 245-252.
Na sejmie w 11661 r. posłowie bardzo ostro zaatakowali B. Radziwiłła, wypominając
mu jego zachowanie się w czasie ipotopu, Compendium z sejmu Anno 1661, WAPGd.,
rkps 300, R. Ee/19, s. 366-372; Amplificatio seu appendix annectenda Compendio
Comitiorum celebratorum Varsaviae Anno 1661, tamże, s. 527-543 ..
s O 1 s z e w s k i, ap, cit., s. 117 i n.
9 Instrukcja sejmiku radziejowskiego, 28 III 1661, A. P a w i ń s k i, Dzieje ziemi
kujawskiej oraz akta historyczne do nich służące, t. II, Lauda i instrukcje 15721764, Warszawa 1888, s. 108-120.
10 Instrukcja sejmiku wiszeńskiego, 23 II 1662, AGiZ, t. XXI, Lauda wiszeńskie
1648-41673, wyd. A. Prochaska, Lwów 1911, s. 339-350.
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nie starali o to ani słudzy są pańscy (id est magńatum), ani manc1p1a
dworskie" 11. Projekt ten jednak upadł, mimo iż mógł być ważnym kro
kiem w kierunku sformalizowania praw obyczajowych, chwiejnych i wy
mykających się ściślejszym rygorom prawnym.
Jak wykazała praktyka, zaprzysiężenie posła nie zobowiązywało go
w dostatecznej mierze do ścisłego przestrzegania instrukcji. Swą misję
przysięgłego stróża praw mógł interpretować dowolnie, wyzyskując ją
w różny sposób aż do łamania zaprzysiężonej instrukcji 12• Skarżyła się
na to szlachta inflancka 13, a także publicyści szlacheccy, broniący prero
gatyw sejmilków. Autor Uwag nad stanem Rzeczypospolitej... ubolewał,
iż choć na sejmikach „knują dobre rzeczy", na sejmie nie są one dopro
wadzane do skutku. Posłowie b·owiem łamią instrukcje, nie przestrzegają
ich: ,,błyśnie jaka nadzieja wziątku albo promocyi - odstępują, jedni na
drugich, to jest źli na cnotliwych, następują". Podawał przykład zacho
wania posłów (prawdopodobnie wielkopolskich) na sejmie w 1661 r. wo
bec sprawy elekcji vivente rege: ,,ledwie dwaj ze dwunastu zostali, :któ
rzy dotrzymali braciej swej fidem et integritatem. Za co godni pochwały
i wiecznej pamięci" 14• Aby ostrzec posłów przed łamaniem instrukcji,
uciekano się niekiedy do drastycznych pogróżek: posłowie winni stosować
się do zaleceń swych wyborców, ,,oglądając się i na to, że na ostre w cięż
kich żalach braciej swoich przysz.liby, strzeż Boże, szable" 15. Sądząc jed
nak z pralktyki sejmowej lat 1661-1662, groźby podobnego rodzaju nie
były potrzebne. Poza sporadycznymi przypadkami posłowie z własnej
nieprzymuszonej woli pilnie przestrzegali instrukcji, nie tylko doprowa
dzając do obalenia dworskiego programu reform, ale także hamując sku
teczne sfinalizowanie zapłaty dla wojska, co w poważnym stopniu .przy
czyniło się do zawiązania konfederacji. Na sejmie w 1661 r. posłowie
sprzeciwiający się uchwaleniu prawa o elekcji powoływali się na swe
instrukcje, a nawet odczytywali je publicznie. Oświadczali, że nie dadzą
się od nich odwieść żadnymi obietnicami czy groźbami, ale do ostatniej
kropli krwi b
· ędą się ich trzymać 16. Gdy na sejmie w 1662 r. Ł. Opaliński
zgromił Wielkopolan za to, że powołując się na instrukcję odmawiają
uporczywie zgody na pogłówne, jeden z nich, A. Miaskowski, oświadczył,
że „choćby tu ś. Paweł z nieba zstąpił, tedy nam tego nie wyperswaduje" 17.
Ogólnie można stwierdzić, że instrukcje same, nawet przy braku in11 Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 262v-263.
12 Patrz przyp. 8.
13 Instrukcja sejmiku dziewaltowskiego, 28 III 1661, AGAD, AT, rkps G-820
(oryg.).
u BN, rkps 6974, s. 53-56.
1s Instrukcja sejmiku bracławskiego, 30 I 1662, Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii,
cz. II, t. 2, K:ijew 1888, s. 120-125.
10 J. Hoverbeck i J . Dobrzeński do elektora, Warszawa 4 VII 1662, ZStA Merse
burg, Rep. 6, nr 51, k. 273v.
17 [K. Tw a r do w ski], Diariusz sejmu 1662, WAPP, TO II, s. 490.
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nych sankcji, skutecznie ograniczały własną inicjatywę posła w izbie.
Toteż sztywne trzymanie się ich spotykało się z ostrą krytyką ze strony
przeciwników sejmikokracji.
Zachwianie w politycznej praktyce dotychczasowych względnie pra
widłowych relacji między sejmem a sejmikami na korzyść tych ostatnich
musiało też spowodować odwrócenie hierarchii wartości w świadomości
politycznej szlachty. Pojęcie legalizmu od połowy XVII w. już nie tylko
w swej monarchistycznej, ale nawet w republikańskiej interpretacji za
częło nabierać sprzecznego, dwoistego znaczenia. Takiego, którego zasad
niczą motywację stanowił nadrzędny interes państw.a jako całości, oraz
takiego, który swe główne uzasadnienie widział w interesie partykular
nym, czy nawet czysto prywatnym. Obie te koncepcje były prawomocne
w tym se!}sie, ż"e w ·równym stopniu mogły dowieść swych racji opierając
się bądź na politycznej tradycji, bądź na prawie pisanym. Obie więc
sprzeczne orientacje republikańskie z równym uzasadnieniem szermo
wały argumentem legalistycznym: koniecznością obrony tradycyjnych
praw i wolności szlacheckich - inne cele jednak mając na widoku. Nie
tylko więc ·regalista kanclerz M. Prażmowski mógł zarzucać posłom na
sejmie w 1661 r., że są złymi synami ojczyzny, a konfederatom na sejmie
w 1662 r., że oficjalnie deklarując chęć obrony praw w praktyce łamią
je 1a. Identyczne zarzuty wysuwali także i republikanie, zarówno ci, 'któ
rzy opowiadali się za supremacją sejmików, jak i ci, którzy główne zło
widzieli w osłabieniu roli i autorytetu sejmu. Spośród pierwszych autor
wspomnianych Uwag o stanie Rzeczypospolitej ... pisał: ,,Sejmy są nie
sejmy . . . lecz targi albo jarmarki. Nic się na nich nie dzieje, tylko za
wziętości, czyjekolwiek dopinanie, wymaganie, nie może li być dobrym
sposobem, to korupcyjami, fakcyjami, wsadzaniem jednych na drngich
i konfudowaniem dobrych". Choć „co dobrego czasem stanie, coż kiedy
egzekucyjej nie masz żadnej, coż kiedy znowuż wolno wszystko per se
natus consulta prywatne zmorzyć i psować .. . Na sejmikach . .. bracia
knują dobre rzeczy, lecz coż po tym, kiedy rzeczy te na sejm przyniesione
skutku żadnego odnieść nie mogą". W podobnym tonie, ale mając na oku
inne względy, ubolewał republikański zwolennik nadrzędnej roli sejmu.
,,śmieszna to jakaś moda - pisał - co przed tym sejmiki na sejm zjeż
dżały, to teraz sejm na sejmiki relacyjne zjeżdża i dopiero tam lauda sta
wają, które ustawę sejmową i uchwałę albo odmieniają, albo tłumaczą.
Nikt tego nie komprobuje, bo czasu i miejsca nie masz. I tak konfuzyja
się rodzi, dla której potem senatus consulta rządzić muszą" 19• Na sejmie
w 1662 r. jeden z posłów stwierdził wręcz, że „sejmiki obróciły się w sej1s J. Hoverbeck i J. Dobrzeński do elektora, Warszawa 5 VII 1661, ZStA Merse
burg, Rep. 6, nr 51, k. 276; Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 260.
19 List drugi przyjaciela do przyjaciela ze Lwowa..., WAPP, TO II, s. 584.
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my i sejmów poprawują" 20. Natomiast P. Tucholka, poseł pruski, do
strzegał trafnie jedną z przyczyn tego stanu rzeczy, kwestionując rygo
rystyczne trzymanie się instrukcji. Stwierdzał, że instrukcje dawane są
tylko „pro forma" i każdy szlachcic winien mieć wolność w podejmowa
niu pożytecznych dla kraju decyzji 21.
Oczywiście znacznie częściej z krytyką sejmikokracji występowali
konsekwentni lub tylko koniunkturalni regaliści, bardziej uwrażliwieni
na niedomogi władzy centralnej, zarówno wykonawczej, jak ustawodaw
czej. I tak S. Orda, instygator W. Ks. Litewskiego, wystąpił na sejmie
w 1662 r. z ostrą krytyką posłów i sposobu obradowania sejmu. Zarzuci!
posłom prywatę i marnowanie cennego czasu na spory oraz kłótnie, i nie
załatwianie ważnych spraw. Stwierdził, iż główne zło zagrażające Rze
czypospolitej to nie wróg zewnętrzny, lecz złe funkcjonowanie sejmu 22.
Inny regalista, Ł. Opaliński, na tymże sejmie zarzucał posłom wielko
polskim sprzeciwiającym się pogłównemu, iż skoro chcą trzymać się wy
łącznie tego, co postanowiono na sejmiku, niepotrzebnie przybywają na
sejmy. Przyznają widać sejmikowi większą władzę niż zgromadzeniu
wszystkich stanów. A po to są przecież wzywani na sejmy, by zastoso
wali się do zgody wszystkich stanów w sprawach dotyczących dobra
Rzeczypospolitej i przekonali potem swych pełnomocników o słuszności
podjętych decyzji 23.
Skrępowanie instrukcjami w skrajnej formie wystąpiło u delegatów
wojskowych na sejm w 1662 r. W istocie pełnili oni 'bardziej rolę kurie
rów niż posłów, nie mając żadnych pełnomocnictw do podejmowania de
cyzji. Uniemożliwiało to podejmowanie wspólnych rezolucji, a także
utrudniało poważnie same pertraktacje wo jska z sejmem: z każdą sprawą
delegaci musieli wracać do swych mocodawców. Posłowie sejmowi mogli
tu naocznie przekonać się, jakie konsekwencje pociąga nadmierne ograni
czenie pełnomocnictw poselskich. Co więcej - wytykali to nieustannie
wojskowym. Sami jednak godzili się bez większych oporów na poważne
ograniczenie własnych pełnomocnictw przez sejmiki.
3. Ograniczanie i hamowanie twórczej, nowatorskiej inicjatywy posła
przez restrykcje formalne powodowało, iż przyjmował on najczęściej po
stawę biernie defensywną i zachowawczą. Oczywiście postawa ta - tak
dobitnie manifestująca się na terenie parlamentarnym - była tylko od
biciem ogólnego 'konserwatyzmu szlacheckiego. Jednakże instrukcje sej
mikowe będąc formalnym uzasadnieniem tej postawy ideologicznej wzma
cniały ją niepomiernie. Częstokroć więc i nieprzeciętne osobowości po!o
21

Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 253v.
Reces sejmiku posejmowego w Malborku

153, k. 44-44v, 78v.
22

2s

Diariusz sejmu
Tamże, k. 255.

1662

(gdański),

116

k. 263-263v.

VIII

1661,

WAPGd., rkps

300/29/
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słów. oraz śmiałe, postępowe idee były tłumione przez tę formalną
i nieformalną cenzurę. Bezskuteczne okazywały się tutaj apele co świa
tlejszych senatorów, posłów i publicystów, a także samego króla, który
w słynnej mowie na sejmie w 1661 r. zwracał się do obradujących tymi
słowami: ,,Nie chciejcie się sami oszukiwać, zbytnią dawnych zwyczajów
uwiedzeni miłością, kiedy się wszystek świat odmienił w nowe mak
symy" 24.
Z drugiej strony możność powołania się na instrukcje - zarówno
w wypadku wystąpienia z jakąś inicjatywą poselską, jak i wstrzymania
się od niej - dawała posłowi znaczną swobodę i poczucie niezależności
w stosunku do swych kolegów z izby, a także senatorów i króla. Nieza
leżność ta z kolei, dzięki tak specyficznej motywacji, skłaniała do równie
specyficznych postaw i zachowań. Mianowicie aktywność takiego posła
w izbie polegała w większej mierze na formalnej obronie przed królem
i „starszą •bracią" praw szlacheckich oraz swego autorytetu poselskiego niż
na wykazywaniu twórczej i efektywnej inicjatywy ustawodawczej. Nic
więc dziwnego, że wspólne posiedzenia posłów i senatorów przebiegały
w atmosferze drażliwości i obraźliwości, że musiały padać z -krzeseł se
natorskich surowe napomnienia, na c-0 z ław poselskich rozlegało się raz
po raz sakramentalne „opprimitur". Gdy na sejmie w 1661 r. Prażmowski
ostro zganił posłów za ich postawę opozycyjną i niewdzięczność wobec
króla, wówczas „wiele z ich mciów niektóremi słowy [się] urażali" 25.
Gdy na sejmie w 1662 r. Michał Łaszcz, poseł !bełski, sprzeciwiał się wraz
z Wielkopolanami uchwaleniu pogłównego, rozgniewany biskup krakow
ski A. Trzebicki „obróciwszy się do niego rzekł: »to cię diabli porwą!«
A on zaniosłszy protestacyją de opresso sua voce libera przez X. Biskupa,
z izby chciał wyniść, aż go ledwo .ujęto" 26• Upór posłów wielkopolskich
Trzebicki ostro potępił mówiąc: ,,Vos estis qui semper turbastis Rem
publicam". I dalej, czyniąc aluzję do niechlubnej roli Wielkopolan
w 1655 r.: ,,Vos estis per quorum ostia hostis in viscera Regni intravit,
et tanta totam implevit clade Patriam". Na co zareagował S. Kożuchow
ski stwierdzając z oburzeniem, że nie spodziewał się czegoś podobnego
usłyszeć z ust senatora 27. Tego samego dnia Trzebicki przygadał też
młodemu wojewodzicowi rawskiemu M. Grudzińskiemu, gdy ten wysuwał
zastrzeżenia w sprawie podatków: ,,jeszcze by drugiemu trzeba do szkoły
chodzić, a on przewodzi w Rzpltej". Wojewodzic zaczął skarżyć się na
tłumienie wolnego głosu i chciał opuścić obrady, ,,aż go ledwo jmp woje
woda poznański u drzwi zaszedłszy zatrzymał i uprosił, że powrócił" 2s.
u Oss., rk.ps 1674, k. 104v-105v.
2s Compendium... , s. 383.
te (Twa rdo ws kil, Diariusz sejmu 1662, s. 491.
27 Diariusz sejmu 1662 (gdański), k. 261.
2s (Twardowski], Diariusz sejmu 1662, s. 499.
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Posłowie - jak widać - nie tylko wykazywali drażliwość na punkcie
osobistego honoru, ale usiłowali też bronić ogólnych prerogatyw posel
skich. Oprócz wspomnianego tu Kożuchowskiego wystąpił w tej sprawie
jego kolega A. Twardowski. Wobec nacisku senatorów, by posłowie poszli
za ich zd�em w sprawie pogłównego, Twardowski oświadczył: ,,Głos
jmp senatora każdego większego waloru i większej estymacyjej nad
mój mieć nie może i jako jmp senatorowi wolno mowić »tak chcę koniecz
nie i trzeba, żeby tak było«, tak nam też wolno mowić »tak nie chcę ko
niecznie i trzeba, żeby ta'k nie było«. I tylko to JM przede mną ubożuch
nym szlachcicem mają, że blisko bdku WKMci w krzesłach siadają" 29•
Także i w stosunku do króla - obok tradycyjnej i ogólnie przestrze
ganej rewerencji - zdarzały się niekiedy wyskoki świadczące o rubasznie
poufałym traktowaniu majestatu k,rólewskiego. Gdy mianowicie król za
proponował na sejmie w 1662 r. prolongatę obrad, poseł bielski M. Skar
szewski deklarował swą zgodę tymi słowami: ,,Pożenieli Kasia bydło do
lasa - i ja za nią. Pożenieli woły Kasia d.o obory - i ja z nią, M.N. Kró
lu, i ja z nią!" 30
4. Broniąc honoru swego w izbie posłowie nie zawsze pamiętali·<:> nim
poza forum obrad. Dowodziły tego przede wszystkim liczne skargi i ataki
na 'korupcję poselską, występujące zarówno w instrukcjach sejmikowych,
jak i w publicystyce. Ich nasilenie w tych latach tłumaczyć można tak
wzmożoną ingerencją państw obcych w sprawy wewnętrzne Polski, jak
też i demoralizującymi praktykami dworu królewskiego. Przykładem
działania obcych agentu,r była głośna na sejmie w 1661 r. sprawa prze
kupienia przez F. Lisolę posła czernihowskiego A. Burkac'kiego. Afera ta
rzuca wielce charakterystyczne światło na moralność ówczesnych posłów
i senatorów, gdyż już w następnym roku Burkackiego z·rehabilitowano,
a jednemu z jego oskarżycieli, kanclerzowi Prażmowskiemu, wypomina
no: ,,Burchackiego sądzono, że wziął złotych czterysta od posła cesarskie
go, WMP nic nie mówiono, choć czterdzieści tysięcy złotych polskich od
posła francuskiego wziąłeś" 31• Nim to jednak nastąpiło, afera Burkac
kiego musiała odbić się głośnym· echem na sejmikach przedsejmowych
w 1662 r. Szlachta lubelska stwierdzała z oburzeniem: ,,Cum quasi igno
minia narodu naszego dzieje się to, że już i postronni monarchowie ważą
się tego z pieniędzmi na sejm posełać i tak niecnotliwe subiecta znajdują
się, iż nie wstydzą się korupcyi od nich brać". Żądała też dla takich po
słów kary śmierci i konfiskaty majątku 32. Nie 'było jednak jednomyślnoś
ci w opinii szlachty w tej sprawie, czego dowodem jest, iż sejmi1k bielski
w tym samym roku wstawił się za Burkackim, domagając się, aby „utra29 Tamże, s. 494.
ao Tamże, s. 498.
a1 Kopia responsu ... Warszyckiego, kaszt. krakowskiego do M. Prażmowskiego
(b. d.), ZDIH PAN, rk,ps 1048, s. 48.
a2 Instrukcja sejmiku lubelskiego, 30 I 1662, Oss., rkps 217, s. 136v-1'39v.
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pionemu w swojej sprawie" przywrócić honor i urząd 33. Ze swej strony
dwór polski pcdobnymi metodami kaptował sobie zwolenników, którzy
nie zawsze później wywiązywali się ze swych zobowiązań. Niekiedy jed
nak spotykał na swej drodze prawdziwych Katonów. Posła wielkopol
skiego A. Goreckiego królowa podobno na próżno sta�ała się przekupić
obietnicą 10 tys. guldenów. Nie pomogła nawet perswazja samego króla.
Poseł ponoć ze łzami w oczach błagał na klęczkach parę królewską, by
odstąpiła od swych nalegań 34.
Moralność poselska wobec braku ścisłych sankcji prawnych opierała
się w poważnym stopniu na zasadach dobrej wiaTy i honoru szlachec
kiego. Przejawiało się to nie tylko w formułach instrukcji poselskich, lecz
także w praktyce na terenie sejmu. Gdy na sejmie w 1662 r. jeden z po
słów, występujący z ostrym atakiem przeciwko konfederatom, zażądał od
obecnych pod przysięgą zatajenia swego nazwiska, a potem wspomniał
o możliwości zdradzenia go przez kolegów, ci bardzo się obruszyli na ta
kie posądzenie. Istotnie też nazwisko tego posła nie zostało publicznie
ujawnione 35.
W świetle praktyki sejmowej lat 1661-1662 rysuje się dość zróżnico
wany obraz postawy moralnej posła. Trudno ją ocenić w sposób jednr.
znaczny, zwłaszcza wobec faktów potwierdzających swoiste pojmowanie
przez senatorów i posłów ich prerogatyw. Np. na sejmie w 1661 r. bronili
oni gorliwie nienaruszalności dekretów trybunalskie�, jednocześnie jed
nak niektórzy senatorowie i posłowie litewscy „na sejm jadąc zwykli
obywatelom wojewodztwa podlaskiego krzywdy czynić i postępują sobie
ad instar militis indisciplinati" 36.
5. Na konieczność przestrzegania dyscypliny obywatelskiej zwracały
uwagę niektóre instrukcje sejmikowe. Domagały się one stawiania na
forum obrad spraw publicznych przed prywatnymi 37• Obok nich były
jednak i takie, które wyraźnie warowały pierwszeństwo spraw partyku
larnych, aż do groźby zerwania sejmu w razie ich nieuwzględnienia 38.
Wprawdzie wnioski pierwszych zostały uwzględnione w regulaminie ob
rad sejmu w 1661 r., jednak wcale nie przeszkodziło to posłom w forso
waniu spraw partykula•rnych i prywatnych przed ogólnopaństwowymi.
Już w kilka dni po uchwaleniu regulaminu do senatu udała się deputacja
izby w sprawie zatargu szlachty krakowskiej z jezuitami. Wysłannicy ci
jednak „confusum responsum otrzymali, że koło prywatnych i nie należą· 33 Instrukcja sejmiku bielskiego, 30 I 1662, AGAD, AR II, teka 111, nr 1453.
34 Hoverbeck i Dobrzeński do elektora, Warszawa 20 VI 1661, ZStA Merseburg,
Rep. 6, nr 51, k. 190.
ss Patrz przyp. 20.
3G Patrz przyp, 33.
a1 Instrukcja sejmiku radziejowskiego, 30 I 1662, P a w i ńs k i, op. cit., s. 130-135; Instrukcja sejmiku średzkiego, 28 III 1661, BR, rkps 231, t. 2, s. 9-36.
ss Patrz przyp. 13.
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cych rzeczy chodzi izba poselska, porzuciwszy seria et publica" 39.
W 1662 r. N. Jabłonowski, poseł nurski, o mało nie zerwał sejmu, żądają�
satysfakcji za krzywdę swego krewniaka. Oświadczył: ,,tedy ja sejmować
nie chcę, do dalszych spraw Rzptej nie przystępuję i z manifestacyją od
chodzę". Tego posła, jak pisał Twardowski, ,,dłużej niźli godzinę ujmo
wano". Nic więc dziwnego, że takie zachowanie posłów dawało asumpt
co światlejszym posłom i publicystom do przedstawiania w ponurych
barwach wizerunku posła. ,,I u nas w Polszcze - pisał anonimowy
autor - umiano z dawna takich uprzykrzonych i swawolnych natrętów
poskramiać, co uwinąwszy się w poselski tytuł rozumieli, że im pod nim
wszystko było wolno·i mówić, i czynić, i fakcjonować, i nad szyją bez sro
moty wisieć, i niezbytemi być, i wdawać się in staturo contra staturo" 40_
Jednakże prywata poselska na sejmie mogła objawić się też w inny,
bardziej pozytywny sposób. Oto ciekawy przykład warcholstwa w imię
interesu publicznego. W relacji z 21 IV 1662 r. wysłannik gdański wspo
mina, nie wymieniając nazwisk, o pojedynku dwóch posłów, którym za
kończył się ich spór o pogłówne. Jeden z adwersarzy, który sprzeciwiał
się pogłównemu, twierdząc, że instrukcja go do tego zobowiązuje, został
przez zwolennika pogłównego posieczony. Być może zwycięzcą w tym
pojedynku był S. Łużecki, starosta szmeltyński, poseł drohicki, '.który jak zanotował pod tą samą datą Twardowski - ,,powadziwszy się wczora
koło deklaracyjej [o prolongatę sejmu] z kolegą swoim podsędkiem dro
hyckim [T. Saczkiem], dziś ranusienko naszedłszy go, z gospody wyw'J
biel i posiekł. Gwoli czemu się oba absentowali, ranny - lecząc się,
a ów - obawiając się sądu nie śmiał się prezentować, ale tejże minuty
z Warszawy ujachać musiał" u.
6. Kwalifikacje mora1ne i polityczne posła przejawiały się też w dys
cyplinie porządkowej, jaka obowiązywała na sejmie. Tradycyjnie nie było
jej w zakresie frekwencji. Także i prolongata obu sejmów, wyjątkowo
długich, wywoływała żywe sprzeciwy wśród posłów. Słusznie jednak na
sejmie w 1661 r. wypominał im Prażmowski, że prolongacja zależy od
nich samych i nie będzie potrzebna, jeśli zechcą szybko i sprawnie po
dejmować uchwały oraz nie będą przedłużać debat niepotrzebnymi kon
tradykcjami.
Wraz z zarysowującą się dominacją polityczną sejmików także i oby
czaje sejmikowe przenikały coraz bardziej do izby poselskiej. Posłowie
stawiali się nieraz na posiedzenia podchmieleni i mówili, co im ślina na
język przyniosła. Do gorszącej sceny doszło na sejmie w 1662 r., kiedy
89 Amplificatio ..., s. 513 i n.
,o Fałsz jawnie pokazany we dwóch mowach, z kt6T11ch jedną pod imieniem
Pana Sekretarza Xcia de Conde, a drugą pod imieniem Pana Kanclerza WXL zmy
ślono, b. m. i r. [1661].
,1 Rela cja B. Krausego z Warszawy 21 IV a.662, WAPGd., rk,ps 300/29/153, k. 230v;
[Tw a rd ow ski], Diariusz sejmu 1662, s. 498.
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to do sporu między K. Żegockim a K. Twardowskim na temat kondycji
społecznej ministrów protestanckich włączył się zacięty katolik W.. Pe
trykowski i - jak relacjonował sam Twardowski - ,,pijany, że ledwo
na nogach stal, nie wiedzieć, co mię paszczękował". Sam król musiał in
terweniować i „z Majestatu ręce składał", aby Twardowski pijakowi
ustąpił. Zdarzało się, że i senatorowie dawali się ponosić temperamentom
i nie zawsze świecili przykładem „młodszej braci". Pod datą 7 VII 1661 r.
autor jednego z diariuszy (,,Amplificatio...") zanotował: ,,Tegoż dnia w se
nacie, nie wiem ex qua occasione, zamówiwszy się jmp marszałek nad
worny !koronny [Ł. Opaliński] na jmci pana kasztelana wojnickiego
[J. Wielopolskiego] zmierzył [się] laską marszałkowską, a on też do sie
kierki, którą nosił w ręku, porwał się. Ale to extinctum".
Brak dyscypliny porządkowej stawał się już w tych latach w sejmie
chyba zjawiskiem nagminnym, skoro w diariuszu z 1662 r. zanotowano
pod datą 1 marca, iż „hałasami zwyczajnemi a wadzeniem się soluta se
sja". Zmuszało to często króla do przypominania posłom, że „to sejm,
a nie karczma". Toteż starano się nie przewlekać obrad do późna z uwagi
na to, że posłowie „ w nocy nie mogą nic dobrego sprawić, jedno hałasują,
a Króla JMci dyskomodują "42. Swary w izbie poselskiej nie zawsze no
siły karczemny charalkter, niemniej jednak 3 III 1662 r. miała miejsce
poważna awantura z powodu mandatu J. Mierzyńskiego. O mało nie
zakończyła się ona ogólną bójką. Grożono sdbie defenestracją, wyciągano
obuchy. Zaalarmowana została gwardia królewska i dragonia B. Radzi
wiłła. W końcu jednak uspokojono się, ,,a lubo się było na rzeź i wielkie
krwie rozlanie zaniosło, nie schodziło jednak i na tych, którzy istum fa
talem tumultum mitygowali i uhamowali" 43. Niemniej jednak te i inne
starcia. musiały pozostawiać jakiś trwalszy osad rozgoryczenia, niechęci,
a nawet wrogości wzajemnej między posłami. Nie można więc nie doce
niać wpływu i tego zjawiska na rezultaty obrad.
Przyczyny tych i innych negatywnych zjawisk tkwiły w ogólnym
obniżeniu, w omawianym okresie, kultury umysłowej i politycznej szlach
ty w porównaniu z pierwszą połową XVII w. Obok tego bezpośrednim
skutkiem wojen i rozbicia politycznego kraju było pogłębienie się ten
dencji decentralizacyjnych, a wraz z tym rosnące znaczenie sejmików
j uzależnienie posłów od instrukcji sejmikowych. Skutki tego przejawiały
się wyraźniej niż dawniej w postawie i zachowaniu się posłów: w rosną
cej nietolerancji religijnej, w mniejszym już poszanowaniu króla i senatu
oraz w przenoszeniu do sejmu obyczajów sejmikowych (pijaństwo, burdy,
brak dyscypliny porządkowej). Także fakty korumpowania posłów przez
dwory obce - co pq1wda sporadyczne - były zjawiskiem nowym, nie
42 [Twardowski], Diariusz sejmu 1662, s. 486; Amplificatio..., s. 556 i n;
Reces sejmu 1661, WAPGd., rkps 300/21/151, k. 247.
43

Patrz przyp. 4.

Postawa polityczna i moralna posła

277

notowanym w latach panowania dwóch pierwszych Wazów.
Spośród wymienionych negatywnych objawów decydujące znaczenie
należy przyznać postawie politycznej członków iiby poselskiej - posta
wie determinowanej przez konserwatywną ideologię republikańską oraz
przez rygorystyczne przestrzeganie instrukcji. Ona to zadecydowała
o negatywnych rezultatach sejmów w latach 1661-1662. W samej posta
wie obywatelskiej i zachowaniu się posłów nie było jeszcze t)"lu znamion
demoralizacji, jakie ujawniły się w okresie późniejszym.

DIE POLITISCHE UND MORALISCHE HALTUNG DES ABGEORDNETEN
IM LICHTE DER PARLAMENTARISCHEN PRAXIS DER JAHRE 1661-1662
Angesichts der allgemeinen politischen Sltuation in den Jahren 16&1-1662
kam besondere Bedeutung den politischen und rnoralischen Qualifikationen des
Abgeordneten zu. Sie wurden bestimmt durch die Verpflichtungen gegenuber den
Provinziallandtagen (strikte Ei'llhaltung der Anweisungen) sowie dem Sejm. Diese
Verpflichtungen stiltzten sich aus Mangel an formalen Bestimmungen (Vereidigung)
auf moralische und geistige Werte (,,Glaube, Ehre, Erkenntnis"). Die Abhii.ngigkeit
von den Provinziallandtagen verul"ISachte, dass der Abgeordnete partikulii.ren und
privaten Angelegenheiten nicht se1ten den Vorrang gab vor allgemeinen staatlichen.
Aus der parlamentarischen Praxis der Jahre 1661-1662 ist zu ersehen, dass die
politische Haltung des Abgeordneten durch die konservative Ideologie bestimmt war,
und die einseitige Verantwortlichkeit vor dem Provinziallandtag gab ihm einc
grosse Unabhii.ngigkeit sowohl in der Kammer als auch gegeniiber den Senatoren
und dem Konig. Dies beeinflusste die moralische Haltung des Abgeordneten und
sein Benehmen (Obertragung von Gebaren aus den Provinziallandtagen in den
Sejrn). Im Zusa.mmenhang damit zeichneten sich 7iWei gegensii.tzliche Tendenzen ab:
einerseits wurde die noch grossere Einschrii.nkung der Vollmachten des Abgeordneten
durch den Provinziallandtag angestrebt, andererseits war man bemilht, dem Ab
geordneten grossere Entscheidungsfreiheit zu verleihen und seine Abhii.ngigkeit
vom Provinziallandtag zu verringern. Trotz verschiedener negativer Erscheinungen
sind in der •behandelten Zeit im Verhalten der Abgeordneten noch keine deutlichen
Anzeichen der Anarchie und Demoralisierung erkennbar, wie sie dann zu Ende
des 17. Jh. auftraten.
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EMIGRACJA SOCYNIAŃSKA W NIEMCZECH POI.NOCNYCH
Dzieje egzulantów ariańskich w Prusach elektorskich, Nowej Marchii
czy na Śląsku (nie mówiąc oczywiście o Siedmiogrodzie) są już stosun
kowo dobrze znane. Niewiele jednak, jak dotąd, wiadomo o sytuacji braci
polskich na terenie Niemiec Północnych, gdzie po ogłoszeniu ,edyktu ba
nicji (1658) próbowali się oni osiedlić na stałe. Warto więc chyba, wy
zyskując przyczynki rozproszone po niemieckich czasopismach regional
nych oraz własną kwerendę źródłową, przypomnieć dzieje zabiegów so
cyniańskich o zamieszkanie na tym terenie. Wydatną rolę w tych
staraniach odgrywał, przebywający już od schyłku 1657 r. na emigracji,
znany historyk i astronom ariański Stanisław Lubieniecki. Już w styczniu
1661 r. uzyskał on u króla duńskiego Fryderyka III zezwolenie na osiedle
nie się socynian w Altanie. Miasto to (stanowiące dziś integralną część
Hamburga) w XVI w. było jeszcze małą osadą ·rybacką, położoną na pra
wym brzegu Łaby. W 1640 r. Altona · dostała się w posiadanie Danii,
w 1664 r. uzyskała prawa miejskie i utworzono tu wolny port jako prze
ciwwagę Hamburga. Miasto rozwinęł,o się dzięki napływowi z Hamburga
prześladowanych tam przez pastorów luterańskich katolików, żydów
i kalwinów. Już przed wydaniem wzmiankowanego edyktu 'banicji arian
z Polski propaganda socyniańska docierała (via Gdańsk) do HambuDga
i Lubeki, w Altonie przebywali zaś potajemnie tacy socynianie, jak Piotr
Statorius, Krzysztof Crell-Spinowski czy Joachim Stegmann. Na począt
ku 1661 r. csiadł tu wraz z rodziną i służbą Stanisław Lubieniecki, który
stąd właśnie rozwijał ożywioną działalność dyplomatyczną mającą na celu
cofnięcie edyktu banicji, oraz wyjeżdżał na dysputy religijne z przeciw
nikami arianizmu. Zaniepokoiło to poważnie przedstawicieli kościoła
luterańskiego, tym bardziej iż przyszły autor Theatrum cometicum roz
począł równocześnie starania o osiedlenie się socynian w innych miastach
Północnych Niemiec 1.
1 Por. R. K 6 r ner, Sozinianer in Hamburg (Hamburgisches Kirchenblatt, R. 3,
1906, nr 18, s. 141 i n.) oraz J. Ta zbir, Stanisiaw Lubieniecki, przywódca ariań
skiej emigracji, Warszawa 1961, s. 149--USO.
9 - Sobótka 1976, z. 2

280

Janusz Tazbir

Dotyczyło to w pierwszym rzędzie Friedrichstadtu, małego miasta
w południowym Szlezwiku nad rzeką Eider. Założył je w 1621 r. książę
holsztyńsko-gottorpski Fryderyk III, który w ten sposób starał się tu
ściągnąć remonstrantów holenderskich prześladowanych po synodzie
w Dqrtrechcie. Ponieważ fundator zapewnił jego mieszkańcom całkowitą
swobodę wyznaniową, napłynęli tu także kwakrzy, luteranie, żydzi, me
nonici i katolicy. Z księstwa Szlezwik..Jlolsztyn wywodził się m. in. za
służony dla rozwoju socynianizmu pierwszej połowy XVII w. Marcin
Ruar (ur. w 1588 r. Krempe, okręg SteinbuTg), ariański działacz i pole
mista, oraz mniej głośny od niego Teodor Simon z Berchsted, późniejszy
nauczyciel w szkole braci polskich na Wołyniu. Ruar też w swym ·liście
z 28 V 1626 T. dał wyraz satysfakcji z osiedlenia się we Friedrichstadcie
remonstrantów, z którymi 'bracia polscy poczuwali się do wspólnoty na
wielu polach. Jeszcze w czasie swego pobytu w ojczyźnie socynianie za
biegali o unię z tym wyznaniem. Nic więc dziwnego, że i Lubieniecki sta
rał się o udzielenie swoim współwyznawcom prawa na zamieszkanie
w tym mieście, deklarując w ich imieniu gotowość połączenia się z re
monstrantami.
Rada miejska, z którą odbył w tej sprawie pierwsze rozmowy JUZ
1 III 1662 r., potraktowała jego propozycje bardzo przychylnie. Egzulan
tom zezwolono na przyłączenie się do wspólnoty religijnej remonstran
tów oraz wyrażono. obietnicę przyjęcia do prawa miefskiego (kilka jego
egzemplarzy wręczono 23 kwietnia Lubienieckiemu zapewne w tym celu,
je przesłał jako „Reklamblatt" do Polski). Sprawozdanie Lubienieckiego
z wyniku tych pertraktacji zostało przedstawione synodowi braci polskich,
który odbył się w 1662 r. potajemnie i po raz ostatni na ziemi ojczystej.
Jako pomoc w prowadzeniu dalszych rozmów skierowano do Friedrich
stadtu Jana Preussa (z Nowej Marchii) i Krzysztofa Crella (z Kluczborka)
wraz z jego bratem Janem. Towarzyszyli im niektórzy członkowie dawnej
gminy ariańskiej w Straszynie pod Gdańskiem (m. in. Martin Voss i Jo
hann Forster), którym władze miasta, widząc w tym dogodną sposobność
do pomnożenia liczby ludności, przyznały niebawem prawa miejskie.
Obiecały one również, iż wystarają się u księcia o równouprawnienie
gminy socyniańskiej z innymi kościołami. Lubieniecki zaś zapewnił, iż
wkrótce przybędą do miasta dalsi kupcy i rzemieślnicy, jak również
przedstawiciele szlachty ariańskiej . Istotnie w listopadzie 1662 r. do miej
scowej gminy remonstranckiej zapisało się następnych siedemnastu braci
polskich, których nazwiska nie są nam, niestety, znane. W każdym razie
tych egzulantów musiało być sporo, gdyż Lubieniecki kupił w kwietniu
1663 r. we Friedrichstadcie (od kupca holenderskiego imieniem Jakub
Linnich) dom, mający im przypuszczalnie służyć za zbór. W tymże roku
przybywają do tego miasta kolejni wygnańcy, mówiono też, że dalsze ich
grupy znajdują się w drodze. Byli to w znacznej mierze niemieccy wy
znawcy braci polskich, choć trafiają się i nazwiska polskie. Korzystali oni
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z pomocy miejscowych remonstrantów, jak również z zasiłków otrzymy
wanych z Holandii.
Zaniepokojony pojawianiem się coraz to nowych egzulantów ariań
skich superintendent luterański Szlezwiku i autor licznych prac teologicz
nych Jan Reinboth (1609-1673) rozpoczął przeciwko nim zdecydowaną
i ostrą akcję. Pod jego też wpływem książę holsztyńsko-gottorpski Fry
deryk (syn Chrystiana Albrechta) wydał w czerwcu 1663 r. radzie miej
skiej F,riedrichstadtu polecenie, aby usunęła socynian z miasta jako wy
znawców „bluźnierczej sekty". Mimo zabiegów rajców, starających się
w sierpniu wpłynąć na superintendenta (a przez niego i na księcia), na
kaz ten został ponowiony 6 X 1663 r. Fryderyk polecając braciom polskim
opuszczenie miasta tłumaczył, iż rada miejska nie pytała go o zdanie
przy ich przyjmowaniu, on zaś nie może tej decyzji zaaprobować. Na nic
więc nie zdały się zarówno starania właqz miejskich, jak i zabiegi tam
tejszych remonstrantów.. Bracia polscy sprzedali dom przeznaczony na
zbór i po niespełna rocznym pobycie w tym mieście przenieśli się gdzie
indziej, w większości do Holandii 2•
Podobnie też potoczyły się ich losy w Mannheimie (Palatynat Reński),
mieście bardzo zniszczonym w czasie wojny trzydziestoletniej. Tutejszy
elektor Karol I Ludwik (rezydujący w Heidelbergu) ściągał doń ze
wsząd osadników (m. in. anabaptystów morawskich z Czech oraz uchodź
ców z Holandii), zapewniając im pełnię swobód wyznaniowych. Pierwsi
bracia polscy przybyli w 1663 :r. Ich sytuacja tu wydawała się ustabilizo
wana, skoro magnat ukraiński Stefan Niemirycz, który jako wyznawca
socynianizmu ddbrowolnie udał się w rok później na emigrację, przekazy
wał w początkach 1664 r. Lubienieckiemu pieniądze na budowę tam
domu (o dwóch piętr.ach, dużych izbach i z dachem „włoską manierą").
29 marca te.gaż Toku Niemirycz wyrażał przekonanie, iż „miejsca bez
pieczniejszego nie mają nigdzie bracia z Polski wygnani nad Ma[n]nheim";
gdyby zaś sam go nie wykorzystał, to mogą tam się sprowadzić „bra
cia z Frydrychsztadu" a. Lubieniecki utrzymywał kontakt z osiadłymi
w Mannheimie .aTianami za pośrednictwem wybitnego teologa i pisarza
zborowego, Andrzeja Wiszowatego. Wraz z Joachim.em Stegmannem młod
szym (oraz bratem Teodorem) przybył on tu w połowie 1663 r. Zarówno
Stegmanna, jak i Andrzeja Wiszowatego skierował do Mannheimu synod
ariański, obradujący w marcu tego roku w Kluczborku, powierzając im za
pewne opiekę duszpasterską nad egzulantami. Wiszowaty spędził w Mann
heimie trzy łatą „na wytężonej działalności i propagandzie religijnej".
Zaniepokojeni nią pastorzy luterańscy skłonili kancelarię elektorską

w ot s c h k e, Schleswig-Holstein und die Polnischen Bru.der (Schriften
2 T.
des Vereins fur Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, 1926, 2 Reihe, t. 8, s. 75
i n.) oraz K. E. Jo r d t - J 0 r g e n s e n, Stanisław Lubieniecki. Zum Weg des Unitarismus von Ost nach West im 17. Jahrhundert, Gottingen 1968, s. 78 i n.
3 Biblioteka Uniwersytecka w Amsterdamie, rkps Ar 552 oraz Ar 555•
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w Heidelbergu, aby zakazała Wiszowatemu szerzenia poglądów socyniań
skich wśród miejscowej ludności. Odpowiednikiem Reinbotha na tym
terenie był profesor teologii w Heidelbergu Jan Ludwik Fabricius (1632-1697), ostro piętnujący „bluźnierstwa ariańskie". Wszystko to zraziło bra
ci polskich do dalszego pobytu w Mannheimie. W 1666 r. opuścili' oni to
miasto, pustoszone zresztą przez zarazę i wojnę, przenosząc się do Ho
landii 4.
Na panewce spaliła rówmez próba osiedlenia się arian w Lubece.
Przewidział to zresztą już Stefan Niemirycz, który w cytowanej przez
nas korespondencji pisał, iż chociaż w ostateczności gotów byłby zamie
szkać i w tym mieście, to jednak obawia się, aby pastorzy lubeccy nie
zbuntowali przeciwko socynianom miejscowej ludności. Lubieniecki sta
rał się o zapewnienie w tym mieście braciom polskim stałego pobytu za
pośrednictwem Matthiasa Romera, rezydenta w latach 1665-1675 Re
publiki Zjednocz-onych Prowincji w Hamburgu. Poseł holenders'ki zwró
cił się z odpowiednią prośbą do Dawida Gloxina, który od 1666 r. był
burmistrzem Lubeki. W początkach 1664 r. na czele grupy egzulantów
socyniańskich L:ubieniecki zjawił się osobiście w Lubece, by wręczyć
podanie, w którym prosił radę miejską o udzielenie im zezwolenia na
osiedlenie się w tym mieście, jak również o zapewnienie swobody kultu
religijnego, przy czym - jak to zanotował później z oburzeniem jeden
z pastorów luterańskich - ,,sie nanten sich nicht Fotinianer, sondern
Arminianer (soll wohl Arianer heissen). Sie kamen mit grossen Ver
schprechungen und ga·ben vor, die Stadt reich werden wilrde". Istotnie
bracia polscy zobowiązali się łożyć na rozwój miasta i płacić odpowied
nie podatki, jak również utrzymywać z handlu, rzemiosła i wolnych za
wodów. Rada miejska Lubeki (na posiedzeniu w dniu 30 I 1664 r.) wyra
ziła co prawda wstępną zgodę na dopuszczenie owych „arminian" do
prawa miejskiego (tytułem próby na okres czterech do pięciu lat) oraz
zezwoliła ną prywatne exercitium religionis w ich domach, ostateczną de
cyzję uzależniono jednak od zgody tamtejszego superintendenta. Władze
d�chowne zaś zwróciły uwagę rajców na niebezpieczeństwo związane z to
lerowaniem socynian, którzy „mit betrilgerischen Woften versuchten, die
Einfaltigen zu ilberlisten". Jako uzasadnienie takiego stanowiska przy
taczano fakt, iż arianizm został już potępiony przed 1300 laty. Socynian
wygnano również z Polski, ponieważ nie chcieli wyrzec się swej nauki,
przeczącej bóstwu Chrystusa oraz istnieniu Trójcy Św. 5 W konkluzji
superintendent sprzeciwił się stanowczo osiedleniu się „Polaków" w Lu
bece, w ślad za czym rada (sześcioma głosami przeciwko pięciu) zażądała
od nich-uznania nicejskiego symbolu wiary z 325 r. (stwie_rdzającego ist4 L. C hm aj, Bracia poiscy. Ludzie. Idee. Wpływy, Warszawa 1957, s. 368-369,
oraz J o r d t - J 0 r g e n s e n, op. cit., s. 80.
s Hamburger Ministerialarchiv, sygn. IIIa 1, Acta Lubienietzkiana, s. 449, me
moriał z 12 XII 1667 r.
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nienie Trójcy Św.). Ponieważ jednak rajcy na posiedzeniu w dniu 15 II
1664 r. stwierdzili, iż obywatele Lubeki życzą sobie „class die fremden
polnischen Herren und Kaufleute", mimo że są innego wyznania, uzyskali
prawo miejskie, rada wyraziła ostatecznie na to zgodę, odmawiając im
jednak swobody kultu nawet w ograniczonym zakresie. Bracia polscy nie
chcieli oczywiście na to przystać i w tej sytuacji musieli opuścić miasto s.
Nie udało im się również osiedlić w Bremie, choć z jednej strony
i tu Lubieniecki próbował korzystać z protekcji wspomnianego już posła
Holandii w Hamburgu (Romera), z drugiej zaś arianie obiecywali, iż za
ludnią Neustadt; była to osada wojskowa założona w Bremie w latach
1626-1629 na prawym brzegu Wezery i otoczona murami. Choć Brema
należała wówczas do Szwecji, to jednak jej władze odniosły się zdecydo
wanie nieprzychylnie do projektu osiedlenia tam socynian. Wiceguber
natora .Bremy i Werden, generała szwedzkiego Konrada Chrystiana Ko
nigsmarcka, nie przekonały -nawet znaczne korzyści gospodarcze,
jakie miałoby przynieść osadnictwo ariańskie 7• Podobnie potoczyły się
sprawy również i w Gliickstadcie, mieście portowym nad Łabą, założonym
w 1616 r. przez króla duńskiego Chrystiana IV. Lubieniecki mógł liczyć
na osiedlenie się tu swoich współwyznawców, ponieważ Gliickstadt za
mieszkiwali nie tylko luteranie, lecz również kalwini, katolicy i remon
stranci. Bracia polscy próbowali tu osiedlić się znacznie później niż we
Friedrichstadcie, Lubece czy Bremie, a mianowicie dopiero w 1667 r.
Lubieniecki działał tu dwiema drogami: z jednej strony bowiem starał
się pozyskać króla duńskiego (wspominanego już Fryderyka III) dla
swoich planów, z drugiej zaś zjednać sobie tamtejszą radę miejską.
8 IX 1667 r. wręczył on więc królowi, przebywającemu wówczas w Gliick
stadcie wraz z całym dworem, komentarze Crella i Szlichtynga do No
wego Testamentu, który ukazał się w ramach Bibliotheca Fratrum Po
lonorum 8• W parę miesięcy później ogłosił zaś z okazji wesela księcia
Chrystiana Aloberta z córką Fryderyka, Amalią, utwór Gluckstadia vero
Tychopolis. Stanowił on typowy dla ówczesnych czasów panegiryk, sła
wiący panującą w Danii dynastię, jak również jej zasługi dla samego
miasta. Lubieniecki kreślił tu dzieje Gliickstadtu, kwitnącego dzięki duń
skiej protekcji i opiece. Arianie mieliby się przyczynić do dalszego wzrostu
pomyślności miasta 9. Zobowiązywali się mianowicie, w 'zamian za przyo W. B r e h m e r, Polnische Socinianer in Lii.beck (Mittheilungen des Vereins
fiir Li.ibeckische Geschichte und Alterthumskunde, 1893, z. 6, Jan-Febr., nr 1, s. 156157).
7 Por. S. M. Sz a c h e r s k a, J. Ta z b i r, Memoriał antysocyniański pastorów
luterańskich. (Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. VII, 1962, s. 177-U. 78).
s Por. Ta zbir, Stanisław Lubieniecki..., s. 275.
g Panegiryk ten udało mi się odnaleźć dopiero po wydaniu monografii o Lubie
nieckim w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostocku (sygn. Rf 14240). Nosi on tytuł:
Gluckstadia vero Tychopolis a primis fundamentis usque ad auspicati.ssimas nuptias
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jęcie do prawa miejskego, ,,eine grosse Summa Geldes erle,gen und den
Butendieck bawen". Chodziło tu o wały ochronne, którym i socynianie
zobowiązywali się zabezpieczyć Gli.ickstadt przed wylewami estuarium
Łaby. Tak więc przedstawiał on swoich współwyznawców jako ludzi
zasobnych finansowo. Twierdzenie to zresztą po częśc-i odpowiadało pra"V
dzie. Te kuszące propozycje zostały jednak odrzucone, do czego przyczy
nił się zapewne i fakt podjęcia przez Lubienieckiego również i w tym
mieście propagandy religijnej. Rozdał on bowiem ludności sporo druków
socyniańskich, ,,damit die Prediger viel zu thun gehabt, dass die selbige
denen Leuthen aus den Handen bringen kćinnen " 10.
Najdłużej, jeśli chodzi o teren Niemiec Północnych, udało się socynia
nom utrzymać w Altonie i Ham'burgu. Pobytowi Stanisława Lubieniec
kiego (wraz z rodziną) w tym mieście poświęciliśmy osobne opracowa
nie. Tu warto tylko przypomnieć, iż był on obiektem stałej nagonki, za
równo ze strony miejscowych pastorów luterańskich, jak duchowieństwa
innych miast, zwłaszcza Lubeki oraz Liineburga, :które nadsyłało do sena
tu hamburskiego memoriały domagające się usunięcia autora Theatru·m
cometicum 11. Jeśli jednak władze miejskie Hamburga dopiero w marcu
1668 r. nakazały mu bezwarunkowe opuszczenie miasta, stało się to za
pewne na skutek faktu, że Lubieniecki cieszył się protekcją nie tylko
władz duńskich, lecz również i wpływowych obywateli miasta, na czele
z jego huTmistrzem Bartholdem Mollerem, profesorem matematyki Jo
hannem Miillerem oraz lekarzami: Albertem Huswedelem, Michałem Kir
stenem i Johannem Garnersem 12. Wstawiał się również wielokrotnie za
nim szlachcic holsztyński, radca królewski i dyplomata duński God
schalck von Buchwaldt 13• Pastorzy luterańscy mogli być więc z jednej
strony zaniepokojeni kontaktami Lubienieckiego z elitą intelektualną
miasta, z drugiej zaś faktem, że wokół niego skupiali się również i inni
socynianie. Tak więc jego dzieci (m. in. Teodor Bogdan i Krzysztof, póź
niejsi słynni malarze) wychowywały się razem z Krzysztofem Niemiry
czem (późniejszym bajkopisarzem), a później jego bratem Teodorem. Ich
preceptorem był zaś Joachim Ruar, syn słynnego pisarza ariańskiego
Marcina. Do Hamburga, który w okresie po'bytu tam Lubienieckiego od
grywał niejako rolę centrali finansowej braci polskich, zjeżdżali m. in.
po zasiłki socynianie z Niemiec Północnych, tacy jak Jan Preuss, Jan
Crell, Joachim Stegmann i inni.
... principis Christiani Alberti ... ac Serenissimae Friedericae AmaUae ... die
1

24 oct. JuZiani Anno Christiana MDCLXVII habitas deducta extemporali opera Sta
nislai de Lubienietz Lubieniecii Roiitsii ...
10 Sz a c h e r ska, Ta z b i r, op. cit., s. 180.
11 Por. tamże oraz Hamburger Ministerialarchiv, sygn. IIIa, 1/e, fol. 463-466.
12 Kor n e r, op. cit., s. 143-144.
13 Por. Hamburger Minister.ialarchiv, sygn. IIIa, 1/e, fol. 465 (punkt III: Es hate
Goscho von Buchwaldt, der vornehme vom Adel intercediret, das man ihn tolleriren
solle, wraz z obszern ą repliką).
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Po sześciu latach pobytu w Altonie Lubieniecki powrócił w 1674 r.
do Hamburga, skąd mu było wygodniej prowadzić rozległą korespon
dencję oraz załatwiać sprawy finansowe. Pod wpływem pastorów lute
rańskich rada miejska nakazała mu w grudniu 1674 r. ponowne opuszcze
nie Hamburga. Zabiegi Lubienieckiego o pozostanie w mieście przerwała
jego śmierć, która nastąpiła 18 V 1675 r. na skutek zatrucia. Zgon autora
dzieła pt. Historia reformationis PoZonicae położył - jak się wydaje kres działalności egzulantów ariańskich w Hamburgu oraz w Altanie.
Wdowa po nim (Zofia z Brzeskich Lubieniecka) przeniosła się bowiem
wraz z dziećmi do Amsterdamu 14•
Krótka historia pobytu socynian w Niemczech Północnych zawiera
pewne wspólne rysy, charakterystyczne dla całego tego terenu. Wszędzie
bowiem mieli oni początkowo nadzieję, iż korzystając z istniejącej tu
mozaiki religijnej znajdą warunki swobodnego działania. Najchętniej też
lokowali się w miastach zakładanych na surowym korzeniu (podobnie
jak to miało miejsce w 1569 r. w Rakowie) w przekonaniu, iż spodzie
wane korzyści gospodarcze związane z ich przyjęciem do prawa miej
skiego przeważą nad uprzedzeniami religijnymi. Zaklimatyzowanie się
miała ułatwić z jednej strony doskonała znajomość języika niemieckiego
(związana zresztą z pochodzeniem etnicznym znacznej części egzulantów),
z drugiej zaś sui ,generis kamuflaż ideologiczny, który znajdował wyraz
w podawaniu się za remonstrantów ,bądź też za arminian. Nadzieje ,te
okazały się jednak zawodne z uwagi na nieprzejednane stanowisko pa
storów luterańskich; ortodoksja wyznaniowa, widząca w nich najgorszych
bluźnierców, obawiała się zdecydowanie propagandy religijnej arian.
Tym •bardziej zresztą, że prowadzili ją nie tylko za pomocą książek, na
co dość często skarżą się memoriały władz duchownych, ale i zapewne
poprzez rozmowy czy kazania w języku niemieckim. T·rudno nie przyznać
również, że zawiniła tu także gorliwość samych braci polskich, którzy za
wszelką cenę i niekiedy z powodzeniem usiłowali szerzyć własną doktry
nę pośród miejscowej ludności. Skarżono się na to zarówno we Friedrich
stadcie, jak Lubece, Hamburgu czy Bremie. Szczególni� gorliwą aziałal
ność rozwijał tu Lubieniecłki, rozpowszechniający :książeczki o Trójcy Św.
,,in lateinische, franzosische, deutsche Sprache" 15. Można w sumie stwier
dzić, iż pod rządami luterańskich pastorów również i w Polsce socynia
nizm niedługo by się utrzymał.
Nasuwa się pytanie, jak trwałe okazały się skutki pobytu egzulantów
ariańskich w Niemczech Północnych. Jeśli chodzi o propagandę religijną,
trudno tu o zdecydowaną odpowiedź, ponieważ z pogl�dami socyniański
mi na ogół skrzętnie się ukrywano (do wyjątków należał czeladnik
z Prus elektorskich, ścięty w 1687 r. za negowanie dogmatu Trójcy
14 Por . J. Ta zbi r, Stanisław Lubieniecki (PSB, z. 75, Wrocław 1972, s. 606).
1s Sza c hers k a, Ta zbir, op. cit., s. 178.
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św.) 16• Do dziś dnia natomiast biblioteki w Liineburgu, Wolfenbiittel
czy Hamburgu przechowują liczne dzieła ariańskie (z Bibliotheca Fra
trum Polonorum na czele) pozostałe z tamtych czasów. W archiwach
miejskich znajdujemy memoriały antysocyniańskie pastorów luterań
skich, jak również liczne listy Stanisława Lubienieckiego, rozproszone
zresztą po całej Europie 17• Dłuższa kwerenda na miejscu pozwoliłaby
bez wątpienia na pomnożenie śladów obecności braci polskich na tym te
renie 18.

DIE SOZINIANISCHE EMIGRATION IN NORDDEUTSCHLAND
Die kurze Geschichte des Aufenthalts in Norddeutschland der nach 1658 aus
ihrer Heimat vertriebenen Polnischen Bruder (Fratres Poloni) hatte in fast allen
Stadten einen ahnlichen Verlauf. Sowohl in Altona als auch in Friedrichstadt, Lti
beck oder Mannheim hegten sie anfangs die Hoffnung, dass sie dank der hier
herrschenden Toleranz ihre Tatigkeit werden frei entfalten konnen. Die Sozinianer
siedelten sich am liebsten in neu gegrtindeten Stadten an, und zwar in der Uber
zeugung, dass der wirtschaftliche Nutzen, den die Stadte aus ihrer Ansiedlung
ziehen werden, iiber die religiosen Vorurteile Oberhand erlangen werde. Diese
Hoffnungen erwiesen sich als trtigerisch wegen der feindseligen Haltung der luthe
rischen Pastoren, die vor der religiosen Propaganda der Polnischen Brtider Furcht
hatten, zumal dass die letzteren sich in Gesprachen und Predigten auch dor
deutschen Sprache beclienten. Da die Sozinianer ihre Doktrin unter allen Umstan
den unter der einbeimiscben Bevolkerung zu verbreiten versuchten, mussten sie
Norddeutschland verlassen, und nur eine kleine Gruppe von ihnen verblieb in Ham
burg und A'ltona.
16 M. Ho f f m a n, Geschichte der freien und Hansestadt Stadt Lu.beck, część 2,
Liibeck 1889, s. 109.
17 Por. przykładowo odnalezione ostatnio w Nieders. Staatsarchiv dn Wolfen
biittel, sygn. 2, Alt. 3585 dwa listy Stanisława Lubienieckiego do Chrystiana Ludwika,
księcia brunszwickiego i liineburskiego, pisane w początkach 1665 r. Zawierają one
pewne informacje o dziejach tego regionu.
1s Autorowi tego przyczynku udało się przeprowadzić ,podczas pobytu w RFN
w 1,972 r. jedynie doraźną kwerendę w zbiorach Liineburga oraz Wolffenbiittel.
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JERZY ŚLIZIŃSKI (WARSZAWA)

JAN III SOBIESKI
I ODSIECZ WIEDENSKA W NIEMIECKIEJ POEZJI BAROKOWEJ

Niemiecka literatura barokowa bogata jest w panegiryki dedykowane
królom polskim. Wśród poetów niemieckich tego okresu, którzy wsławiali
imiona naszych panując�ch, był i czołowy przedstawiciel niemieckiej po
ezji XVII-wiecznej, Marcin Opitz, który dedykował Władysławowi I swój
Lobgedicht an die Konigliche Majestat zu Polen und Schweden.

Jest rzeczą zrozumiałą; że część owych panegiryików poświęcono wła
śnie Janowi III Sobieskiemu, bohaterowi spod Wiednia w 1683 r. W li
teraturze niemieckiej natrafiamy już na wyraźne echa zwycięstwa So
bieskiego pod Chocimiem 1, na relacje o elekcji i tkoronacji Jana III.
Szczególnie silnym echem odbiła się w niemieckim piśmiennictwie
XVII w. odsiecz wiedeńska, chociaż rola Jana III w większości wypad
ków nie została tam należycie oceniona. Znacznie więcej miejsca poświę
cono Leopoldowi I, bohaterskiemu obrońcy Wiednia hr. Starhembergowi
lub głównodowodzącemu wojsk cesarskich Karolowi Lotaryńskiemu. So
bieski ustępuje w poezji niemieckiej tego okresu przeważnie na plan
dalszy, a o Czechu, Zdenku hr. Kapliru, przewodniczącym rady wojennej
i generalnym komisarzu polnym, zapomina się nieraz całtkowicie. Od
siecz wiedeńską traktuje się szczególnie w latach późniejszych jako wy
darzenie, które należy „zu.den ruhmvollsten der deutschen Geschichte" 2•
Jak to można wytłumaczyć, że Sobieskiego, którego przecież w wyzwo
lonym Wiedniu witano jako zbawcę, do którego i książęta niemieccy
ustosunkowali się tuż po zwycięstwie ze szczerą serdecznością i okazali
mu największe uznanie, usunięto na plan dalszy? Sądzę, że na negatywny
stosunek większości wodzów niemieckich do króla polsikiego oraz na uję
cie roli Sobieskiego w czasie odsieczy w większości utworów autorów
niemieckich, opisujących zarówno prozą, jak i w formie wierszowanej
samą bitwę z dnia 12 września, wpłynęła wyraźna niechęć, z jaką trak
tował Leopold zwycięzcę przy spotkaniu obu monarchów w Schwechat
1 Por. m. in. J. Red witz, Corona Victoria e, Leszno 1674, oraz te n że, Ara
Gioriae, Leszno 1674.
2 Por. A.
W o h I w i 11, Deutschiand, der Isiam und die Tiirkei (Euiphorion,
Leipzig-Wien 1915, s. 7).
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pod Wiedniem dnia 15 IX 1683 r. Niechęć ta była z pewnością spowodo
wana w dużym stopniu zazdrością i poczuciem upokorzenia cesaTza, któ
ry zamiast wytrwać w swojej stolicy salwował się ucieczką. Żadnego
bowiem Habsburga chyba z takim entuzjazmem nie witano w swojej sto
licy, jak polskiego ·króla J,ana III, wjeżdżającego do wyzwolonego Wied
nia. Serdeczny stosunek większości książąt i wodzów niemieckich do na
szego króla zamienił się błyskawicznie w obojętność i chłód. To wszystko
musiało się odbić i w większości utworów ówczesnej niemieckiej litera
tury, szczególnie panegirycznej. Nieliczni tylko autorzy niemieccy
mieli odwagę narazić się swemu cesarzowi, przedstawiając w sposób
właściwy rolę Jana III w odsieczy. Całkiem od.rębną pozycję zajmuje
w niemieckiej literaturze barokowej poezja, która powstała w środowis
ku gd, ańskirn oraz na terenie Prus Królewskich. Były to tereny polskie,
gdzie panegiryści nie byli zależni od cesarza. Inaczej przedstawiono
w panegiry:kach powstałych tam właśnie w języku niemieckim rolę Sobieskiego pod Wiedniem. O zagadnieniu tym będzie mowa w odrębnej
rozprawie.
Stosunkowo dużo miejsca poświęcił Janowi III oraz wojsku polskiemu
pochodzący ze.Śląska poeta i historyk Johann Constantin Feigius w swo
im poemacie pt. Adlers-Krafft oder Europaeischer Heldenkern 3. Feigius
studiował w Wiedniu i ja�rn członek korpusu studenckiego był czynnym
świadkiem wydarzeń z 1683 r. Prowadził on w czasie oblężenia skrupu
latny wierszowany dziennik, który chociaż nie posiada większej wartości
artystycznej, odznacza się rzetel:nością oraz dokładnością i stanowi nader
cenne źródło dla historyków. Epos poety śląskiego, składający się z 11 908
wierszy, jest chyba jedynym tego rodzaju utworem w niemieckiej litera
turze poświęconym oblężeniu Wiednia i jego odsieczy 4. Dzieło swoje
dedykował poeta, nie figurujący w żadnej z nowszych historii literatury
niemieckiej, księciu bawarskiemu, z którym zresztą młody Jakub So
bieski był szczerze zaprzyjaźniony. Nie tylko wiarogodne są dane w dia
riuszu Feigiusa dotyczące oblężenia, ale ciekawy jest .z.więzły opis samej
1
bitwy z dnia 12 września, widziany
z perspektywy oblężonego miasta.
Szczerą sympatią daTzył nasz poeta Sobieskiego, któremu przypisuje za
sługę zwycięstwa. Wezyra bowiem, który dobrze znał króla z licznych
bi�ew na terenie polskim, sparaliżowała niespodziewana wieść, że sam
Jan III stoi na czele armii chrześcijańskiej:
Ich kan erzehlen nicht, dess Feindes grosses Schrocken,
Das ihm der Konig heut, in Pohlen that erwecken,
Selbsten der Gross-Vezier, auss Forchte war halb todt
Wien 1685.
Por. R. Kr a I i k, Das Wiener Heldengedicht von 1683 (Feigius-Adlerskrafft
oder europćiischer Heldenkern) (Die Kultur, R. XVII, Wien 1916, s. 14-40), oraz
E. Ca s t Ie, Johannes Constantin Feigius. Der Epiker der Tilrkenbelagerung von
1683. Dichter und Dichtung aus Osterreich, Wien 1!)51, s. 5-16.
3

4

1
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Es hatt der Gross-Vezier, noch im Gedachtnuss eben,
Was ihm filr grosse Schlag, auch hatte schon gegeben
Johannes der Konig und grossmachtige Heldt,
Wie es auch kundtbar ist, schon !angst der gantzen Welt 5•

Jana zaś charakteryzuje Feigius w sposób następujący:
Mars war � wann man Ihn in Waffen donnem sah,
Doch I.deblichkeit, wann er seinem Volck zusprach 6.

a nieco niżej:
Gegen den Feind ist der sieghaffte Held gezogen
Mit seinem schonen aus-erlesen Krieges-Heer,
Dass sich die Ti.ircken schon auch furchten trefflich sehr.

Słowami najwyższego uznania wyraża się poeta śląski o wojsku polskim:
Sein Volcker waren auch mit Lust da anzusehen,
A'ls in der Oxdnung sie auch alle thaten stehen,
Farb, Kley.dung, Waffen-Zier, Goldt, Eysen und Gemahlt,
Die machten, dass die Sonne stets glietzte in dem Feldt.
Die Fahnen in der Lufft, sich hin und her auch schwungen,
Ein jedes Pfer<lt da aus Begierde ist gesprungen 7•

Pamięć o klęskach, które przysporzył Sobieski wojskom tureckim nie
raz w Polsce, przyczyniła się zdaniem Feigiusa do tego, że i tym razem
wielki wezyr postanowił salwować się ucieczką:
Drumb bier �eh> Gross-Vezier, 11och lagen diese Streiche
Freylich wohl in dem Sinn, die Er im Konigreiche
Pohlen bekom.men hatt, von diesem Helden schon,
Drumb machte Er sich hier bey Zeiten auch davon.

Opisując spotkanie Jana III z Leopoldem w Schwechat Feigius ani
słowem nie wspomina afrontu cesarza. Podkreśla natomiast godność So
bieskiego, z którą ten odpowiadał na słowa podziękowania Habsburga:
Mit meinem eignen Volck, und eignen Kriegesheer,
Allein dem hochsten Gott zu Lob auch Ruhro und Ehr,
Und auch der Christenheit zu sonderbahren Nutzen,
Will ich dem Feinde wohl auch seinen Hochmuth stutzen 8•

Liczne „Lobgedichte" i łacińskie utwory panegiryczne dedykowali po
eci niemieccy z Rzeszy i Austrii cesarzowi, Starhembergowi, księciu Ka
rolowi Lotaryńskiemu i innym wodzom niemieckim. O Sobieskim na
trafiamy na ogół tylko na krótkie stosunkowo, lakonic.me wzmianki lub
panuje całkowita cisza. Ponadto spotykamy się w wielu utworach o ten• F e i g i u s, Adlerkraft, s. 209-210.
Tamże, s. 2'10.
1 Tamże, s. 210-211.
a Tamże, s. 233.
G
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dencjach antyfrancuskich, powstałych w Rzeszy niemieckiej wkrótce po
wyzwoleniu Wiednia, z wyraźnie antypolskimi aluzjami 9_
Z licznych niemieckich druków okolicznościowych tego okresu zawie
rających wiersze panegiryczne wsławiające zwycięzców nad Turkami
przytoczymy tu tylko trzy. Notowany przez W. Sturmingera druk wro
cławski pt. Das Ruhmwii.rdige und Frohlockende Wien ii.ber die Glorie
use Victorie, Bey Entsatz dieser Kaiserlichen Reisidentz-Stadt, und Weg
schlagung dess Erb-Feindes, dess Tilrcken. Gefertiget im Monat Septern
ber Anno 1683 10 zawiera cztery pod względem artystycznym niezbyt
wartościowe wiersze niemieckie, a mianowicie: An den Kaiser, An den
Konig von Polen, An Chur Bayern und Sachsen, An General Starhem
berg, oraz jeden łacińs'ki - Ad Principem Purpuratorum. Nas interesuje
drugi wymieniony wyżej utwór, poświęcony pogromcy Turków - So
bieskiemu, w którym autor niemiecki dostrzega zbawcę chrześcijaństwa.
Niezwyciężony jest król polski, Bogu i jemu nikt nie może się przeciw
stawić. Nieśmiertelna jest jego sława. Gdyby nawet wszystkie siły pie
kielne stanęły w pełnym uzbrojeniu, sam Bóg utoruje królowi drogę do
zwycięstwa. Takie zdanie wyraża poeta o zwycięzcy spod Chocimia, o tri
umfatorze spod Wiednia w wierszu An den Konig von Polen, który tu
przytoczymy in extenso:

-----

Unsterblich grosser Held, dem Gluck und iiberwinden
Stets auf dcm Fusse folgt, was hast du nicht g etan?
Die ganze Christenheit sieht deine Taten an,
Und kann sich nicht genug in diese Wunder finden,
Schwing, grosser Konig, schwing getrost die Sieges-Fahn,
Gott macht dir liber Wall und Schanzen selbst die Bahn,
Wenn alle Teufel gleich in vollen Waffen stilnden,
Die Hunde kennen dich, o Stern der Helden schon
Du hast zum ersten mal bei Choczim sie geschlagen,
Jetzt auf das neu gedampft, und wirst zu ihrem Hohn
Sie noch auss Stampold selbst durch deine Waffen jagen.
Sie schreyn ietzunder schon, indem sie flilchtig gehen,
Gott und seinem Segen kann niemand widerstehen. 11

9 Por. m. in. Pohlen, Wie so kaltsinnig? Das ist warumb und welcher Gestalt die
Hitze deT Polnischen Waffen wieder den Tii.rcken sich bishero vermindert. Durch
was Staats-Griffe Franloreich diesen bestricket..., Leipzig; lub Der Nach FTantzo
sischer Pfeiffen tantzende, Nun abeT hinckende odeT auSTuhende Polack... , herausge
geben von einem unverfalschten Freund Teutscher Treu und Redlichkeit 1688.
10 W. S t u r m i ,n g e r, Bibliographie und Ikonographie der Tilrkenbelagerungen
Wiens 1529 und 1683, Graz 1955, poz. 3080.
11 W wersji podanej przez Manfreda Hackla
w antologii Fii.r Polens Freiheit,
Berlin 1952, s. 47, ostatni wiersz brzmi: ,,Gott und dem Koenige kann widerstehen".
Jako autora tego wiersza Hackel podaje jakiegoś J. S. C. Remarquable. Niemieckie
go poety barokowego o takim nazwisku nie ma. Na „nazwisko" Remarquable natra
fiamy jednak w związku z tym wierszem nieraz w literaturze fachowej. Otóż
A. Camesina drukował w „Berichte und Mitteilungen des Altertumsvereins zu Wien",
t. VIII, 1865 Remarquable historische Briefe, a wśród nich róWiilież i cytowany
wiersz. Remarquable, jak wiadomo, znaczy godne uwagi. Przez błędne odczytanie
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Nie notowany natomiast ani przez Sturmingera, ani przez Estreichera
jest nie znany na ogół okolicznościowy wiersz, drukowany w Legnicy
w 1683 r. na który natrafiłem w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu, pióra zapomnianego całkowicie panegirysty legnickiego
Georga Assmana 12• Na wstępie wspomina autor pierwsze oblężenie Wied
nia przez Turków w 1529 r. i sromotną ich klęskę. To że i drugie oblę
żenie stolicy habsburskiej skończyło się haniebną po.l'ażką wojsk muzuł
mańskich, należy zdaniem autora przypisać bohaterstwu Starhemberga
i Karola Lotaryńskiego. Wśród tych, którzy położyli według autora pew
ne zasługi w dniu 12 IX 1683 r., Assman wymienia i Sobieskiego, przy
czym poniosła naszego wierszokletę poniekąd fantazja:
1

. . . . . . . . . . . . . . . So hat auch vil verricht
Der frischen Polen Herr, der seinen Fliigel fiihrte
Mit grossem Helden Muth und wie auss dem Gesi<:ht
Gradivus schrekkend blitzt, so hurtig auff die Hunde
• Mit seinen Reutern drang, <lass einem auch geliikt
Den stoltzen Gross-Vezier durch eine tieffe Wunde
Zu fli.llen von dem Ross, auff dem er sich geschikt
Bei dir zu reiten ein, dass er sich kaum entrissen
Und alle seine Pracht gelassen in dem Stich:
Es ist der Kon.ig auch treueifrigst noch geflissen
Zu fordern fernern Sieg...

Również w Legnicy ukazał się łaciński wiersz pt. Fama Buccinatrix
Victoriae Christiani Exercitus contra Turcas ad Viennam acriter obses
sam, fortiter defensam, strenue liberatam auctore Johanne Ehrenfredo
Eichorn io Regii Provincialis Ducatu assesore 13. Eichhorn, uniżony pane
girysta, opiewający rzekomego zwycięzcę i triumfatora - Leopolda I,
którego dkreśla jako „Humanus Jupiter", oraz czyny waleczne Starhem
berga, jest jednym z nielicznych wspominających również i zasługi Ka
plifa. Pompatycznym.i słowami rozpoczyna on swój panegiryk:
Ad arma! Ad arma!
Hannibal ante portas.
Punica fide, Panico terrore
Non Punicus, sed Turcicus,
Eo ferocior, quo potentior.
tytułu stworzono nazwisko poety, nigdy nie istniejącego, które powtarzało bezkry
tycznie wielu historyków literatury.
12 Tytuł tego panegiryku brzmi: Die durch Gottes unter des AUerdurchleuchtig
sten, Grossmiichtigsten, Uniiberwindlichsten Kaisers, Konigs und Herrns , Herrn
Leopold I miichtigstem Schutze d. 12. Sept. 1683 Siegreich entsetzte und annoch
uniiberwindliche Stadt Wien Den 13. Oct. als an dem Von S. Reichs. Griiffl. Gn. dem
Hochansehlichem Kaiser- und Konigl. H. Landes - Haubtman des Fiirstenthums
Lignitz angeordneten Freuden- und Dank-Feste. In aUerunterthiinigster Devotion
begriisset Von George Assman, Lignitz in der Kaiser!. Stadt, mit Christoph Watzoldts
Schrifften gedrukkt 1683.
13 Lignicii, Typis Christophori Waetzoldi. Druk ten notuje W. Sturminger (poz.
1167), nie ,podaje jednak, że wydany został w Legnicy.
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Sobieskiego wymienia poeta leg.nicki tylko en passant jako jednego
z „auxiliatores".
Jakże inaczej pod względem treści wyglądają utwory panegirystów
niemieckich żyjących na terenie Prus KTólewskich. Tam bez obawy na
rażenia się na niełaskę cesarza można było opiewać zasługi króla Jana,
który zresztą sowicie wynagradzał swoich apologetów. Jako przykład
przytoczymy tylko Mattheusa Praetoriusa, autora dedykowanych Ja
nowi III prac historycznych, wydawanych przez opata oliwskiego Rac
kiego. On jest też autorem rozwlekłego, napisanego w języku niemieckim
poematu o zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem_ 14• Dużo stosunkowo
miejsca - aż 20 wierszy - poświęca walecznej postawie Jakuba Sobies
kiego. Praetorius pisze m. in.:
. . . . . . . . . . . . . . . Du stelltest Dich zu Seiten
Dem Herrn Vater, der keinen Augenblick von Weiten
Dem blutigen Gefecht hat mtissig zugeschaut,
Du hieltest samt Ihm dar die konigliche Haut.

Prawie tyle samo miejsce co opis bitwy zajmuje w eposie Praetoriusa
gloryfikacja herbu Jana - tarczy królewskiej, regium scutum, posiada
jącej znaczenie symboliczne:
Dein herrlich Wappen ftihrt ein Schild in seinem Schilde:
Es fragt sich bier, warum ein Schild im Schild' sich bilde?
Du Schild des Vaterlands ! komt ftiglicher was bei
Dem Konig, ais dass er ein Schild des Reiches sei?

Autor nie jest zwolennikiem panowania Todów dynastycznych, lecz
wyraża raczej poglądy republikańskie, chwaląc polski sposób wybierania
królów:
Wohl, wohl dem Konigreich, das selber Kon'ge wehlt!
Man hat Exempel, dass es nicht so leicht gefehlt,
Wenn man zu kiesen hat.

Życzeniami wszelkiej pomyślności zakończył Praetorius swój poemat,
napisany po to, aby głosić potomnym nieśmiertelną sławę zbawcy Eu-·
ropy.
O ile w barokowej literaturze niemieckiej powstałej na terenie Rzeszy
i Austrii rola Sobieskiego i wojska polskiego na ogół traktowana jest po
macoszemu, to wyraźnie podkreślają zasługi Polaków niemieckie pieśni
ludowe z tego okresu. Liczne tego rodzaju utwory powstały zaraz po od
sieczy. Pieśnią taką, odzwierciedlającą powszechną opinię szerokiego
ogółu niemieckiego, wzbogacając jednocześnie skarbnicę ludową, jest
u Koniglicher Schild in dem glorwurdigen Sieg welchen der durchlauchtigste
und grossmćich.tigste Furst und Herr Herr Johannes III ... den 12. September wieder
die grausame Christen-Feinde... gWcklichst erhalten hat. Der spa.teren Nach-Welt
vermittelst einer Lob-Rede vorgestellt und zu dero Konigl. Majestat unsterblichen
Ruhm untertćinigst hingelegt von Mattaeo Praetorio Otiv·a, J. J. Textor, 11384.
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pieśń o porażce Turków pod Wiedniem - Niederlage der Tilrken vor
Wien. W ostatniej, ósmej strofie wyraźnie jest mowa, kto zwycięży.!
Turków:
Polen hat mit seinem Adler
Deinen Adler abgelost,
Die erbosten Christentadler
Von Pressburg zurilckgepresst;
Polen hat sich nicht vergessen,
Und dem Christenvolke treu,
Mit den Tilrken abgemessen,
Welcher Sabel starker sei.

Pieśni tego typu jest znacznie więcej 1s.
W duchu ludowym utrzymane są również liczne „Turkische Bade-Stu
ben", ,,Bade-Mantel" itp., wydawane na ogół anonimowo jako druid
ulotne, najczęściej zawierające 6-8 stron. Zwykle nie podaje się tam
miejsca i roku wydania, wiadomo jednak, że prawie wszystkie ukazały
się wkrótce po zwycięstwie. Są to na ogół toporne wierszowane utwory
satyryczne, gdzie kpiono w sposób niewybredny z wielkiego wezyra, któ
remu sprawiono solidną łaźnię. W większości utworów tego typu, tak sa
mo zresztą jak i w licznych niemieckich pieśniach ludowych, nie wy
mienia się nazwisk dowódców, lecz bohaterami są prości żołnierze polscy,
cesarscy, sascy i inni. Tak samo też jak w pieśniach i w tych utworach
satyrycznych podkreślono aktywny udział polskich żołnierzy - tym ra
zem przy sprawianiu łaźni tureckiemu dygnitaTZowi. Jako typowy przy
kład tego rodz;aju utworu satyrycznego przytoczymy tu Die Wohlzugeri

chtete Kalte Schaale, Welche dem Qross Vezier Als er Auss der von de
nen Kayserl. Pohlen, Chur-Siichs. ihme vor Wien zubereiteten Bad-Stube
Nach der Ottomanischen Pforte wieder zuriicke kam. Von des Sułtan
Machomets Acha zu Adrianopol iiberbracht wurde im Jahr 1684. Oto
rada żołnierza polskiego, jak należy traktować Kara Mustafę przed
opuszczeniem łaźni:
Pohle:

man muss ihm noch die Aschen
Mit Lauche spielen ab, eh er geht aus dem Bad.

Tak zaś zachwala żołnierz polski „Labsal" dla wielkiego wezyra:
Wie so, mein Gross Vezier, ey last dir doch belieben,
Sie ist wohl zugericht ich hab doch selbst nein gerieben
Von Prtigel-Suppen-Safft, An Mandeln fehlt es nicht.
Hier iss mein Gross Vezier, dass dich nicht rilhr der Sch1ag

1;; Fr. von D i t f u r t h, Die historischen Volkslieder vom Ende des dreissigjćihri
gen Krieges 1648 bis zu Beginn des siebenjćihrigen 1756, Heilbronn 1877.
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W innej wersji „Łaźni tureckiej" 16 żołnierz polski zwraca się do wiel
kiego wezyra:
Prosit, das warme Bad! Wie hat dir �iss behagt?

Kara Mustafa zaś, któremu łaźnia ta nie przypadła do gustu, przyrzeka, że .nigdy już z niej korzystać nie będzie:
Ich sags euch schlechten Dank vor euer Baden, Waschen,
Hatt ichs vorher gewusst, ich wollte euch die Taschen
Davor gewiesen han. Ich komme auch nicht mehr
Vor mir und meinem Volck bleibt euch die Bad Stub lehr.

W niektórych Bade-Stuben występuje jednak król polski osobiście
(nazwiska jego na ogół się nie wymienia), m. in. w satyrze zatytułowa
nej Die Tiirckische vor der Stadt Wien gehaltene Bade Stube im Monat
September dess 1683 Jahres. Pierwszą postacią, którą prezentuje nam
nieznany autor, jest król polski. Jemu właśnie włożył w usta następujące
słowa:
Ich hab gar neulich noch durch schnelle Post vernommen
Dass ftir das Edle Wien ein Ttirck$cher Gast sey kommen,
Ich muss selbst auf den Weg, dass ich ihm gratulir,
Und mit gesammter Hand erst bin zum Bade fi.ihr.

Dopiero po królu polskim występują kolejno dowódcy niemieccy
i szereg innych postaci, m. in. książę Lubomirski. Już po sprawianiu
wezyrowi s olidnej łaźni stwierdza zadowolony król:
Wer hatt es sollen wol vorsagen oder meynen,
Dass dieses Baden uns, so vielen bracht viel ein.
So mir noch ferner der, wird gnadiglich erscheinen,
Der Diss gab, so11 darvon den Seinen auch was seyn.

Całkiem inaczej niż w piśmiennictwie .niemieckim traktowano Sobies
kiego w XVIl-wiecznej poezji innych narodów europejskich, szczególnie
w poezji włoskiej, hiszpańskiej, niektórych narodów słowiańskich (zwła
szcza Słowian Południowych), a także w poezji angiels·kiej, szwedzkiej,
.nie mówiąc o barokowej poezji polskiej. Z uznaniem wyrażali się o królu
polskim nie tylko Rumuni i Grecy (którzy stali po drugiej stronie ba
rykady), ale i sami Turcy doceniali w swoich relacjach o oblężeniu Wied
nia męstwo i waleczność Jana III i wojska polskiego 17•
1& Der wohlzugerichtete und verfertigte Bademantel, welchen des Tii.rckischen
Sułtan Mahomets Gross-Vezier Als er auss der Wiener Bade-Stube entiauffen,
An die Ottomanische Pforte mit zurii.ck brachte und wie ihm des Sułtan Mahomets
Acha das warme Bad gesegnen sotl, 1684.
11 Por. Z. Ab r a h a m o w i c z, Kara Mustafa pod Wiedniem, Kraków 1973.
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JAN III. SOBIESKI UND DIE RETTUNG WIENS IN DER DEUTSCHEN
BAROCKDICHTUNG

Im krassen Gegensatz zu den Literaturen der meisten europaischen Volker des
i 7. Jh. hatte die deutsche Barockliteratur, die im Ra.urn des Deutschen Reiches
entstanden war, den Retter Wiens von 11683, Jan III. Sobieski, im falschen Lichte
gezeigt. In zahlreichen Panegyriken wird Kaiser Leopold, der Verteidiger Wiens
Starhemberg sowie der Befehlshaber der kaiserlichen Truru,en, Herzog von Loth
ringen, gepriesen, Sobieski wird dagegen meistens lediglich als einer der zahlreichen
„auxiliatores" dargestellt, der sich durch nichts besonderes auszeichnete. Anders ist
das Bild •des polnischen Konigs in der deutschen Dichtung, die im Raum von
Konigspreussen, insbesondere in Gdańsk, einem bedeutenden Zentrum der Barock
literatur, entstanden war. Gerecht war auch die damalige deutsche Vol' ksdichtung,
die die Rolle des polnischen Elntsatzheeres und Jan III. in der denkwilrdigen
Schlacht vom 12. September 1683 gebilhrlich einschatzte.
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SPOR O MODEL
USTROJU SAKSONII. W POCZĄTKACH XVIII WIEKU
Początki reformy wewnętrznej w Saksonii, zakończone utworzeniem
Tajne.go Gabinetu, wiązano zwykle z nazwiskami trzech ludzi. Paul
Haake sądził, że inicjatorem zmian we władzach elektoratu był J. F. von
Wolframsdorff, domniemany autor głośnego pamfletu z 1704 r. pt. Por
trait de la cour de Pologne et de Saxe 1. Po przeczytaniu pamfletu Au
gust II miał dokonać zmian w gabinecie. saskim, zapoczątkowując w ten
sposób przedsięwzięcia, które doprowadziły do powstania Tajnego Gabi
netu. W innym miejscu podjąłem próbę wskazania na to, że wywody
Haakego na ten temat nie przekonują i że Portrait należy odczytać jako
zakamuflowaną prezentację programu politycznego, którego realizacja zo
stała zahamowana obaleniem kanclerza saskiego W. D. von Beichlingen 2.
Inspiratorami utworzenia Tajnego Gabinetu mieli być także J. R. Pat
kul i namiestnik Saksonii ks. Egon A. von Fii.rstenberg. Obu wysunął
Kazimierz Jarochowski 3, przypisując pierwszemu rolę krytyka istnieją
cego stanu rzeczy, drugiemu zasługę w stworzeniu założeń reformy.
Wszystkie te ,sugestie przyjął badacz ust-roju Saksonii J. Durichen 4, nie
poddając ich analizie w świetle posiadanego materiału źródłowego, ogra
niczając się za to do uzupełnienia wywodów Jarochowskiego dowodami,
które im zaprzeczały 5• Stało się tak dlatego, że badacz ten przyjął w sto1 P. H a a k e, Johann Friedrich v·on Wolframsdorff und das Portrait de Za cour
de Pologne et de Saxe (NAfSG, t. XXII, 1901, s. 69---101).
2 J. Sta s z e w s k i, Zamach stanu w Saksonii w 1703 roku. Upadek BeichZin
ga. Portmit de Za cour de Pologne et de Saxe (Studia Historyczne, R. XII, 1969,
z. 1/44, s. 53-80).
a K. J a r o c h o wsk i, Patkwls Ausgang (NAfSG, t. III, 1882, s. 224 i n.); por.
t e n że, Katastrofa PatkuZa (Nowe opowiadania i studia historyczne, Warszawa
1882, s. 55 i n.). Tekst niemiecki jest pełniejszy, w ,polskim są tylko streszczenia cy
towanych w tamtym dokumentów.
4 J. Dur i c h en, Geheimes Kabinett und Geheimer Rat unter der Regierung
Augusts des Starken in den Jahren 1704-1720 (NAfSG, t. LI, 1930, s. 72 i n.).
5 Tamże, por. sprzeczność między przyjęciem za Jarochowskim opinii o wpły
wie księcia na kształt Tajnego Gabinetu z uwagami na s. 96 dotyczącymi składu
opozycji i jej działań.
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sunku do Furstenberga postawę krytyczną i uznał go za głównego prze
ciwnika Tajnego Gabinetu, zwalczającego reformę z pozycji konserwa
tywnej biurokracji saskiej.
Celem niniejszego szkicu nie będzie wskazanie „prawdziwych" inspi
ratorów ·r€formy. Sądzę, że znalezienie ich nie byłoby najtrudniejszym
zadaniem badawczym, ale też nie prowadziłoby do poważniejszych wy
ników. Chodzi tµ o wskazanie dwóch odmiennych koncepcji reformy
ustroju Saksonii w duchu absolutystycznym i podjęcie próby odniesienia
ich nie tylko do elektoratu, ale i do ustrojowych problemów unii polsko
-saskiej.
Pogląd o wpływie Patkula na zapoczątkowanie Teformy trzeba pod
dać krytyce. Jarochowski formułując swój sąd na ten temat popełnił, jak
się. zdaje, błąd polegający na niedostrzeżeniu różnic w datacji dokumen
tów, którymi się posługiwał. Badacz ten korzystał z materiałów archi
wum kopenhaski€go, szczególnie zaś z rapO'I'tów posła duńskiego Jesse.na
i dołączonych do tych relacji w postaci załączników m. in. raportów czy
też memoriałów Patkula. Odniosłem wrażenie śledząc wywody Jarochow
skiego, że przyjął on dwie różne daty występujące w cytowanych doku
mentach za świadectwo istnienia dwóch memoriałów !(np. z 8 i 18 maT
ca) 6, ni€ dostrzegając, że poseł duński używał kalendarza obowiązującego
od 1700 r. w Danii (tzw. nowego stylu) i duńskiej 1kancelarii, gdy Pat'kul
datował swe pisma według starego kalendarza. W ten sposób namnożyło
się wystąpień Inflantczyka postulujących reformę i stąd powstało mnie
manie o jego wybitnej roli w Teformie ustroju elektoratu.
Trudno jednak zgodzić się bez zastrzeżeń z poglądem Jarochowskiego
także z innej jeszcze przyczyny. Otóż „najgorszy" ze wszystkich memo
riałów (tzn. zawi€rający najostrzejszą krytykę aparatu władzy elektora
tu, pochodzący z 8 III 1705) stawiał sobie za cel nie zmianę tych władz,
ale przekonanie Augusta II, że w wyniku opisanego przez Patkula postę
powania urzędników saskich jedyne c,o pozostaje elektorowi w obliczu
groźby inwazji szwedikiej, to związać się bliżej z Berlinem. Była to su
gestia w tym czasie - z uwagi na aktualną politykę PTus - niemożliwa
do przyjęcia przez Augusta II i jego doradców. Obcesowe stanowisko
Patkula w tej kwestii stało się przyczyną stopniowego separowania In
flantczyka na dworze drezd€ńskim i szukania porozumienia z Piotrem I
z pominięciem jego oficjalnego reprezentanta 7. Trudno w zaistniałej sy
tuacji uznać, że to memoriały Patkula skłoniły Augusta II do podejmo
wania decyzji o reformie.
Bardziej przekonywających dowodów dla wyjaśnienia jej genezy
6 J ar o c h o ws ki, op. cit., w wyd. polskim s. 60-63, w tekście niemieckim
s. 260 i n.
7 Por. J. Staszewski,
O miejsce w Europie, Warszawa 1973 , s. 458-462,
zob. też D il r i c h e n, op . cit., s. 78.
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dostarczył A. Gilnther s, który wprawdzie nie badał tych spraw z punktu
widzenia dziejów ustroju Saksonii, ale śledząc losy zarządzeń mających
zabezpieczyć elektorat na wypadek inwazji szwedzkiej dostarczył wystar
czających argumentów na to, że najistotniejszą przyczyną podjęcia refor
my był systematyczny sabotaż zarządzeń króla elektora przez wszystkie
szczeble władz saskich 9_
Kiedy zapadła decyzja o utworzeniu Tajnego Gaóbinetu (1 VI 1706),
osoby szczególnie zainteresowanej dokonaną zmianą, tj. ks. Filrstenberga,
namiestnika Saksonii, nie było w Dreźnie. Książę od jesieni 1705 r. prze
bywał w Wiedniu, gdzie miał do spełnienia misję mediatora w konflikcie
między cesarstwem i kurią rzymską 10. Można przypuszczać, że Filrsten
berg nie chciał być w Saksonii, gdyby nastąpiła inwazja szwedzka, gdy
okazało się bowiem, że do mediacji nie dojdzie, postarał się ·O to, by po
zostać w Wiedniu dłużej. Powrócił do Drezna dopiero jesienią 1707 r.,
kiedy zawieszona wydarzeniami 1706 r. i nieobecnością Flemminga
w Saksonii reforma dopiero wchodziła w życie.
O stosunku Fiirstenberga do niej dowiadujemy się z Zadziwiającego
pisma landgrafa [! J Egona von Filrstenberga do króla Augusta II polskie
go w roku 1708 11. Pismo to, całkowicie zapomniane przez historyków,
J. Diirichen odczytał niestety niedokładnie i przedstawił w sposób nie
budząc·y zainteresowania 'badaczy 12.
Na rękopiśmienny odpis tego dokumentu natrafiłem w zbiorach Pa
wlikowskiego w dziale rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich. Jak się wydaje, odpis ów pochodzi z zakupów wiedeńskich
G. Pawlikowskiego; jego wcześniejsze dzieje nie są mi znane 13• Wyko
rzystałem już to pismo Filrstenberga przy innych okazjach 14, jednak
ograniczony objętością publikacji nie mogłem przedstawić szerzej uwag
s A.

G iin t h e r, Sachsen und die Gefahr einer schwedischen Inwasion im

Jahre 1706, Pegau cl.903.

9 Dodajmy, że Giinther w ślad za literaturą powtórzył myś'l o ["Oli Patkula
(s. 13 i IIl.), chociaż w tekście swej rozprawy dostarczył wystarczająco dużo dowo
dów przeciwko tej tezie.
10 J. S t a s z e w s k i, Stosunki Augusta II z kurią rzymską w latach 1704-1706,
Toruń 1•965, s. 108 i n.
11 Merkwiirdiges Schreiben Herrn Landgraf Egon von Fiirstenberg an Konig
August II. in Pohlen d.a. 1708.
12 J. Di.irichen (op. cit., s. 96) zauważył, że memoriał dotyczył tylko utyskiwań

Fi.irstenberga z powodu odebrania mu dotąd ,posiadanych kompetencji i zawierał
prośbę o przywróceniu mu utraconego zakresu władzy.
13 Rk,ps Oss., Zbiory Pawlikowskich, nr 219. Jest to odpis z wydanej przez F. C.
von Mo s e r a, Diplomatische und historische Belust igungen, t. IV, Frankfurt und
Leipzig 1759, s. 63-96. Odpis ten jest zszyty z również opublikowanym tekstem
Portretu dworu polskiego i saskiego. Budzi zainteresowanie, w jakim celu powstały
te odpisy i komu miały służyć.
1, J. S t a s z e ws k i, Pomysły reformatorskie czasów Augusta II. Uwagi o dzieŁach i programach (KH, 1975, nr 4).
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odnoszących się do �naczenia poglądów namiestnilka Saksonii i ich losqw.
Odsyłając czytelnika do szerszego streszczenia treści pisma w cytowanym
artykule, chciałbym obecnie skupić się na tych elementach treści, które
będą niezbędne dla uwypuklenia roli tego zapomnianego dokumentu.
Wbrew opinii Diiriche.na był książę namiestnik zdeklarowanym zwo
lennikiem reform wewnętrznych w Saksonii. W początkach swej kariery
w Dreźnie należał do grupy współpracowników Augusta II, :która była
najsilniej zaangażowana w przygotowanie tej reformy. Kierowane przez
niego Kolegium Rewizyjne przygotowywało materiały do reformy władz
i urzędów, jednak, jak się okazało, nie można ich było wyzyslkać. Na sku
tek oporu stanów saskich August II na Landtagu w 1700 r. zrezygnował
z realizacji swych planów, rozwiązał 'Kolegium Rewizyjiile i anulował
jego dotychczasowe wyxoki. Fiirstenberg musiał pogodzić. się z powstałą
sytuacją i z ludźmi, przeciwko którym była skierowana jego działalność.
Osiągnięcie porozumienia nie było trudne, namiestnik bowiem znalazł się
wkrótce w konflikcie z wszechwładnym Beichlingiem i przyłączył się do
opozycji przeciwko kanclerzowi, skupionej na dworze drezdeńskim.
Ale - jak się wydaje - owa zgoda nie była podyłktowana oportuniz
mem. Książę był przeciwny metodom rządze.nia Saksonią reprezentowa
nym przez Beichlinga i z tego powodu wynikała aktywność jego działań
skierowanych przeciwko kanclerzowi przed i po aresztowaniu w 1703 r.
Diirichen oceniając reformę przeprowadzoną faktycznie w 1707 r.
uznał jej doniosłość z punktu widzenia czterech różnych zasad. Uwagi
odnoszące się do zasady rządów gabinetowych (Kabinettsprinzip) najsil
niej zaakcentowały fakt, iż August II zarządzeniem z czerwca 1706 r.
rozpoczynał samodzielne rządy bez udziału i zależności od ·Tajnej Rady
i ministrów, zyskiwał na autorytecie otwierając sobie drogę ku absolu
tyzmowi 1s. Stwierdzając, że dokonana reforma tworzyła najbardziej no
woczesny system rządów na ziemiach niemieckich, Diirichen nie zwrócił
dostatecznej uwagi na to, że elektor określiwszy kolejnym zarządzeniem
z 5 XII 1707 r. 'kompetencje starych i nowych władz przez przyznanie
Tajnej Radzie pełnej władzy zarządzania elektoratem musiał złagodzić
ostrość poprzedniego zarządzenia. Tą decyzją Tajny Gabinet stawał się
organem pośredniczącym między władzami saskimi i panującym, chociaż
ujawniło się to w pełni dopiero po powrocie Augusta II do Polski.
W świetle tych uwag trudno przyjąć za Di.irichenem, że jedynym po
wodem wystąpienia ks. Fi.irstenberga w lutym 1708 r. było dążenie do
odzyskania utraconych przez namiestnika kompetencji, ho przecież te
w ,gruncie rzeczy pozostały nie zmienione. Księciu chodziło o przedsta
wienie innego modelu reformy niż reforma właśnie się dokonująca.
Obydwa wcześniej omówione rozporząde:enia królewskie wprowadzały
zmianę przede wszystkim w systemie „obiegu dokumentów". Po obaleniu
Beichlinga i przejęciu jego kompetencji przez marszałka dworu Pflugka
1s D ii r i c h en, op. cit., s. 87-88.
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najbardziej kłopotliwą stroną funkcjonowania ośrodka dyspozycyjnego
skupionego przy Auguście II był obieg dokumentów. Tym należy tłuma
czyć pierwszą próbę usprawnienia przez powołanie w 1704 r. Tajnej Eks
pedycji (przy jednoczesnej likwidacji tzw. kancelarii saskiej i kancelarii
pokojowej). Na skutek bowiem niejasno określonego i nie wy�elonego
zakresu kompetencji dochodziło do przeciągania spraw dotyczących Sak
sonii i polityki zagranicznej. Ułatwiało to zarazem utrzymywanie się
stanu pewnej opozycji wobec zarządzeń elektora i w następstwie saboto
wania ich. Zarządzenie z czerwca 1706 r. regulowało te sprawy radylkal
nie. Wydane zostało jednak w czasie, gdy jeszcze trwała und.a polsko
-saska, i .wiązało się z faktem przebywania Augusta II stale poza grani
cami Saksonii. Zarządzenie z grudnia 1707 r. usuwało jak gdyby wraże
nie, iż Tajny Gabinet w nowych, poaltranstadtskich warunkach będzie
dodatkowym rządem, stojącym ponad Tajną Radą i jej kolegiami prze
mienionymi w aparat wykonawczy Tajnego Gabinetu. Rozporządzenie to
zachowało porządek w „obiegu dokumentów" i uprawnienia Gabinetu do
podsuwania władcy rozstrzygnięć, p których przyjęciu decydował oso
biście i każ<lorazowo August II. Zachował się więc także ów element
otwarcia drogi ku absolutyzmowi. Poza tym rozporządzenia w ogóle nie
dotykały innych dziedzin życia wewnętrznego w Saksonii.
Fiirstenberg patrzył na te sprawy inaczej, bardziej kompleksowo.
Znając zniszczenia i wyczerpanie kraju uznał za niezbędne łączenie re
formy rządów z ogólną zmianą polityki wewnętrznej w Saksonii, nawią
zując tym samym do ambitnych planów przyświecających królowi-elek
torowi i jego najbliższemu otoczeniu w pierwszych latach trwania unii
polsko-saskiej.
Książę pragnął widzieć rząd w postaci rady, do której powołani by
liby ludzie odpowiadający dwom wymogom: przydatności i wierności
połączOil'lej z bezinteresownością. Namiestnik wyraź.nie dawał tu do zro
zumienia, że aktualne kryteria doboru ministrów i urzędników nie od
powiadają potrzebom ani państwa, ani władcy. Zarząd kraju miał spo
czywać na kolegiach specjald.stycznych, różnych od działających dotąd
w Saksonii, podporządkowanych radzie, która w zakresie władzy wyko
nawczej pawim.na mieć wyraźnie określone i dość duże kompetencje.
W sprawach większej wagi rada po przedyskutowaniu przedstawiałaby
przebieg debaty władcy, który po wysłuchaniu różnych opinii podejmo
wałby ostateczną decyzję.
Namiestnik był przekonany, że tylko tąki rząd będzie w stanie przy
wrócić zallfanie do Saksonii pod względem finansowym i politycznym na
arenie międzynarodowej, odrodzić zrujnowany kraj i uporządkować jego
sprawy wewnętrzne. Lista tych spraw przedstawiona przez autora obej
muje organizację i działania władz wykonawczych, uporządkowanie
finansów, polityki gospodarczej, ludnościowej i wyznaniowej. Ponieważ
w różnych miejscach memoriału pojawiły się .zdania przestrzegające
przed władcą absolutnym, z wypowiedzi tych i propozycji org·anizacji
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władz centralnych wyłania się koncepcja zmierzająca ku innemu skut
kowi reformy niż ta, która była związana z Tajnym Gabinetem. Fiir
stenberg chciał ograniczyć bezpośredni udział panującego w rządach, gdy
w idei Tajnego Gabinetu decydująca rola władcy wysuwała się na czoło
przy podejmowaniu wszystkich decyzji. W memoriale księcia znalazła się
więc trzecia koncepcja rządów absolutystycznych, inna niż proponowana
przez autora (autorów?) Portretu dworu polskiego i saskiego 16, różna
także od wprowadzonej pierwszym rozporządzeniem o Tajnym Gabinecie.
Różnice między propozycją Fiirstenberga i realizowaną reformą po
legały jeszcze i na tym, że plan księcia zmuszał do naruszenia istniejącej
struktury władzy, czego August II nie odważył się jednak zrobić. Two
rząc Taj1I1y Gabinet zachowywał Tajną Radę i kolegia, akceptując tym
samym dawny system uzależnienia od stanów saskich. Nic więc dziw
nego, że odpowiedź na propozycje księcia-namiestnika była zimna i la
koniczna: powinien się on podporządkować nowo wprowadzonym zmia
nom, królowi zależy na dalszych radach księcia i skrupulatnym wykony
waniu poleceń 17.
Po raz wtóry podczas pełnienia urzędu Statthaltera musiał Filrsten
berg pogodzić się z Tajną Radą, której zm.iesienie i zastąpienie innego
rodzaju rządem postulował w swym memoriale. Dilrichen uznał, że od
powiedź króla skłoniła księcia do przyłączenia się do bojkotu Tajnego
Gabinetu ze względów ambicjonalnych i z tych samych powodów objęcia
przewodnictwa nad opozycją utworzoną przez konserwatywną biurokra
cję dworu- drezdeńskiego. Jednakże trzeba stwierdzić, że :nie tylko za
drażnione ambicje czy inne względy interesu osobistego lub grupowego
były przyczyną powstania tej opozycji. Saksonia była po prostu źle rzą
.dzona, stąd też konflikt między Tajną Radą i Tajnym Gabinetem, na
zwany przez Dilrichena sporem o kompetencje, dotyczył znacznie poważ
niejszych kwestii i w odnies,ieniu do Filrstenberga (a zapewne także czę
ści tajnych radców) pozostał sporem o metody rządzenia i ich skutki.
Po powrocie Augusta II do Polski istnienie Tajnego Gabinetu nabrało
nowego sensu. Z dala od Drezna powstała szansa nadania temu organowi
charakteru centralnego ośrodka dyspozycyjnego. Udało się to tylko w za
kresie polityki zagranicznej,· która i przedtem. była domeną osobistego
działania Augusta II oraz ludzi przez niego powołanych do działań dy
plomatycznych. Ten dział pod wpływem potrzeb został rozbudowany
p�zez powołanie poza Flemmingiem dwóch dalszych specjalfaujących się
w polityce zagranicznej ministrów (Wackerbartha i Wertherna). Pozo15 Interesujące, że najbliżs zym Fiirstenbergowi głosicielem zasad absolutystycz
nych był Bernard Zech, napastowany publicznie w 1703 i 1704 r. po obaleniu Beich
linga. Zech opublikował niedawno (1705) drugie wydanie swej pracy, w której wy
łożył całość swych idei (por. Allgemeine Deutsche Biographie, t. 44, s. 734-737,
hasło opracował P. Haake).
11 D ii r ich en, op. cit., s. 96.
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stałe departamenty zostały zreformowane dopiero w 1712 r., i to w spo
sób świadczący o pewnej rezygnacji z pierwotnych zamierzeń. Regulamin
działania tych departamentów ponownie został nasyco:ny zarządzeniami
dotyczącymi obiegu dokumentów, przy czym w porównaniu do zarządze
nia z 1706 r. nastąpiło pewne rozluźnienie dependencji wewnątrz Tajnego
Gabinetu, który mógł pozostać centrum dyspozycyjnym, mającym zna
czenie o tyle, o ile jego polecenia •były wykonywane przez właściwy apa
rat wykonawczy w Saksonii.
Ten zaś stawiał opór zarządzeniom, których jedynym celem było do
starczenie pieniędzy na wojsko i potrzeby króla, a w szerszym aspek
cie - na utrzymanie unii z Polską. Ftirstenberg, widząc ruinę kraju,
podjął jesienią 1713 r. jeszcze jedną próbę przekonania Augusta II o ko
nieczności zmiany polityki. Kierunek tych dążeń charakteryzuje frag
ment listu księcia do Seebacha z listopada t. r.: ,,Durch was wollen wir
dem Lande aufhelfen als durch Commercien und Manufakturen. Aiber
man ist auf nichts anders bedacht, als die Commerda · zu unterdriicken,
indem man die Ware mit 300/o Accise belegt. Fur eine Verminderung
setzt sich kein Minister ein" 1 s. W tym wyznaniu odnajdujemy przekona
nie wyrażone w memoriale z 1708 r., a nie dążenie - jak chciał Dii
richen - do odzyskania utraconej łaski królewskiej i powrotu do rządze
nia po staremu, ,,gdy August chciał rządzić jak Ludwik XIV".
Usiłowanie Filrstenberga spełzło na niczym. W miesiąc po powstaniu
przytoczonego wyżej zapisu pojawił się w Dreźnie August II, by przygo
tować realizację planu odnoszącego się tym razem do Polski. W tym mo
mencie następuje dramatyczne spiętrzenie się przeciwności. Król w oder
waniu od polskiej rzeczywistości planuje reformę w Rzeczypospolitej,
a w Dreźnie, gdzie trwa opozycja Tajnej Rady, specjalny wysłannik Au
gusta II pracuje nad uporządkowaniem rządów rozprzęgniętych postawą
opozycji. Kolejna reforma Tajnego Gabinetu (poprzedzona zarządzeniem
wstępnym z maja 1714 r.) dokonuje się w chwili wybuchu w Polsce kon
federacji tarnogrodzkiej. Rozwiązanie napięć przynosi rok 17'17. W Polsce
sejm ,,niemy" dokonuje dzieła pojednania szlachty z królem, w Saksonii
reforma Tajnego Gabinetu ma pojednać ten organ z opozycją. Dla obu
państw rządzonych przez Wettyna dokonane w 1717 r. reformy przy
niosły szereg pozytywów, które jednak nie przysłoniły faktu, że po tej
dacie drogi władcy i dążenia jego poddanych rozeszły się całkowicie.
Opisanej zbieżności napięć i działań nie dostrzegł Dilrichen, który
koncentrował swą uwagę na stosunkach wewnętrznych w Saksonii. Za
fascynowany nowoczesnością urządzeń Tajnego Gabinetu nie dostrzegł,
że w krytyce tej instytucji kryła się interesująca alternatywa.
1s Tamże, s. 108. Odnosi się wrażenie, jakby poseł francuski Besenval składa
jący jesienią 1715 r. relację o Saksonii z ust Filrstenberga wziął opis odpowiadający
bardziej życzeniom namiestnika niż faktycznemu stanowi rzeczy (poc. J. A. G i e
r o w s k i, W cieniu Ligi Północnej, Wrocław 1971, s. 97 i 106).
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STREIT UBER STAATSFORM IN SACHSEN ZU BEGINN DES 18. JH.

Der Autor knilpft an das von F. C. von Moser veroffentlichte Memoriał u.d.T.:
Merkwii.rdiges Schreiben Herrn Landgraf Eugen von Fii.rstenberg an Konig August
II. in Polen d.a. 1708 an und filhrt eine Analyse der Entwicklung zweier reformato
rischer Tendenzen durch. Beide sind auf die Tatigkeit des Marschalls Schoning
in der Zeit der Herrschaft des Kurfilrsten Johann Georgs IV. uni zu Beginn der
Regierung Friedrich Augusts I. zurilckzufilhren. Die eine vertrat J. H. von Flem
ming, der sich filr die Einfilhrung einer absolutistischen Herrschaft sowohl in
Sachsen als auch in Polen aussprach; die andere - Fiirst Egon Anton von Fiirsten
berg, der die Einfilhrung solch einer Herrschaftsform nur in bezug auf Sachsen
befilrwortete.
Die erstere, modifiziert nach der Amtsenthebung des Kanzlers Beichlingen, kam
in der Verordnung liber die Bildung eines Geheimen Kabinetts im Juni 1706 zum
Ausdruck. Der Autor ist der Meinung, dass diese Verordnung hauptsachlich eine
verbesserte Funktionierung der Beamten an der Seite Augusts II. anstrebte, ohne
A.nderung der Formen und Verwaltungsmethoden im Kursachsen (nach einer
weiteren Verordnung vom Dezember 1706). Entgegen den Standpunkt von J. Dti
richen vertritt der Autor die Auffassung, dass der Protest Ftirstenbergs- gegen diese
Verordnungen nicht durch dessen Bestreben, die Kompetenzen des Statthalters zu
bewahren verursacht war (diese blieben namlich praktisch unverandert), sondern
durch den Willen, sdkhe Regierungsformen zu begrtinden, die den Wiederaufbau des
Kursachsen und die weitere wirtschaftliche Entwicklung ermoglichten. Die Berufung
des Geheimen Kabinetts ftihrte zur Exponierung der Stellung des Kurfilrsten, dem
die Kompetenzen eines fast absoluten Herrschers eingeraumt wurden. Filrstenbergs
VorschHi.ge strebten eine Zentralisierung der Vollzugsgewalt in den Handen des
zentralen Kollegiums und dessen Organen an. Dies sollte eine andere Art von Ge
walt sein als der Geheime Rat und dessen Kollegien.
Der Verfasser weist auf den Zusammenhang hin zwischen der in Sachsen
durchgeftihrten Reform - Starkung des Geheimen Kabinetts - und den Ereig
nissen in Polen in den Jahren 1714-1717. M<an sollte diesen Zusammenhang unter
dem Gesichtspunkt der Reformen im Kursachsen und der Reformbestrebungen in
der Polnischen Republik untersuchen.
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MILAN SMERDA (BRNO)

LAFAYETTE A POWSTANIE KOSCIUSZKOWSKIE
Markiz Marie Joseph de La Fayette należał w pierwszych latach re
wolucji francuskiej do najbardziej popularnych działaczy politycznych
Francji. Z Ameryki przyniósł z so·bą sławę bojownika o wol:ność naro
dów, a ruch rewolucyjny wysunął go na czoło demokratycznych dążeń
stanu trzeciego. W dln:iu 14 VII 1789 r. paryżanie oddali klucze do Bas
tylii Lafayette'owi, ,,przyjacielowi Waszyngtona, bohaterowi dwóch świa
tów". Jako dowódca Gwardii Narodowej znajdował się on w samym cen
trum działalności politycznej. Schodzili się u niego prawicowcy: Mounier,
Lally-Tollendal, z lewicowcami: braćmi Lamethy, Duportem i Maratem.
Jednak wśród mknących szyblko wydarz€ń tracił panowanie nad sytuacją
i coraz częściej stawał na pozycjach człowieka hamującego tempo rewo
lucyjnych przemian.
Kiedy 15 VIII 1792 r. wykryto dokumenty przygotowywanej zdrady
królewskiej, zastąpiono Lafayette'a na stanowisku dowodzącego armią
Dumoriez'em, a 19 sierpnia wydano nakaz aresztowania go. Lafayette
zbiegł wtedy w towarzystwie 23 oficerów i 30 żołnierzy za granicę, do
Rochefort, i nie wiedział, co z sobą począć. Stracił głowę. Pisał: ,,Odda
łem się swemu losowi z myślą, że lepiej jest umrzeć z rąk tyranów ani
żeli z rąk swych zbłąkanych współobywateli" 1. Swej przyjaciółce miesz
kającej w Londynie, pani Henin, nie zawahał się wyrazić przekonania, że
mimo antypatii do republiki jakobińskiej widział w jej walce przeciw
Europie ostatnią nadzieję wolności lµdów 2.
Komisja wojskowa zadecydowała, aby oficerowie i adiutanci La
fayete'a zostali po krótkim uwięzieniu wypuszczeni na wolność. Nato
miast czterej członkowie Zgromadzenia Konstytucyjnego: Lafayette, ge
nerał Cesar de la Tour-Maubourg, kapitan Bureaux de Pusy i Aleksander
Lameth, mieli nadal przebywać w więzieniu jako „jeńcy państwowi",
w gruncie rzeczy w charakterze zakładników politycznych. Początkowo
znajdowali się ani w rękach Prus. Do końca 1792 r. pozostawali w Wesel.
1 List Lafayetta do .pani Henin w Londynie wysłany 22 VI 1793 z Magdeburga
opublikował J. Tho m a s, CoTespondance i1tedite de La Fayette, 1793-1801, Let
tTes du pTison - LettTes d'exil, Paris 1908, s. 197.
2 Magdeburg 16 VII 1793, tamże, s. 2119.
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Ko:iedy przybliżył się front, odesła:no ich do Magdeburga. Ponieważ Prusy
orientowały się na opuszczenie koalicji, przeto więzienie powierzonych
im zakładników stawało się dla nich kłopotliwe. Przyjaciele Lafayette'a
rozwijali w Anglii i Stanach Zjednoczonych ożywioną działalność pub
licystyczną, mającą :na celu wyzwolenie czczonego przez nich bohatera.
Praktyczne kroki w sprawie jego uwolnienia podejmowali zwłaszcza j'ego
adiutanci, Romeuf i La Colom'be, oraz grupa emigrantów francuskich o na
stawieniu konstytucyjno-monarchistycznym, skupiona wokół Lally-Tol
lendala w Londynie. Nieprzyjemne były również skierowane do pruskie
go dworu demarche Waszyngtona oraz interpelacje opozycji parlamen
tarnej w Londynie. Dwór pruski przeniósł w dniach 4-16 I 1794 r.
swych zakładników do Nysy i rozpoczął rokowania w sprawie przekaza
nia ich wł-adzom habsburskim. Do przekazania tego doszło 17 V 1794 r.
w Zlatych Horach a.
Wprawdzie na dworze wiedeńskim mogła panować nienawiść ku tym,
którzy rozpalili rewolucję, niemniej minister spraw zagranicznych Thu
gut dostrzegał w niej trzeźwo jedynie okazję do rozszerzenia granic i po
tęgi Austrii, a zakładników pragnął wyzyskać przy i:rokowaniach dyplo
matycznych z Francją 4• Lafayette już od początku swego uwięzienia
myślał o ucieczce. Do jej podjęci<a doszło jednak do:piero w Ołomuńcu
jesienią 1794 r. O tej nieudall1ej ucieczce pisano w literaturze historycz
nej dość wiele, jednak przy .bliż.szej lekturze źródeł odnosi się wrażenie,
że wszystkie możliwości zbadania owej sprawy nie zostały wyczerpane.
Historycy przejęli obraz wydarzeń przedstawiony w aktach austriackich
urzędów śledczych, taki, na jakim zależało prowadzącym śledztwo. Wsku
tek tego uszedł ich uwagi jeden aspekt sprawy - Polska i powstanie
Kościuszki w planach zbiegów.
Kontakty Lafayette'a z Polakami sięgały jeszcze tych czasów, kiedy
wspólnie z nimi walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Sław.ny
konfederat barski Kazimierz Pułaski dostał z Europy listy polecające nie
tylko do Waszyngtona, lecz i do Lafayette'a, z którym należał później ra
zem do jednej loży wolnomul,arskiej 5. Z Kościuszką zaprzyjaźnił się La
fayette w namiocie Waszy,ngtona, a charakterystyczne dla podobieństwa
ich poglądów politycznych było to, że później, po objęciu władzy przez
Napoleona, obaj .zajęli wobec niego powściągliwe stanowisko 6_
Dla naszego problemu większe znaczenie posiadały związki Lafayette'a
z politykami polskimi z otoczenia ostatniego króla polskiego Stanisława
3 M. B ii d in g e r, Lafayette in Osterreich (Sitzungsberichte d.K.A.d.W., Ph.-hist. CL, XCII, Wien 1878, s. 232-233).
4 Thom as, op. cit., s. 142.
s W. Konop czyń sk i, Kazimierz PuŁaski, Kraków 11931, s. 373.
6 A. Le w a k, General M. R. La Fayette o Polsce. Listy - mowy - dok1�
menty, Warszawa 1934, s. XII.
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Augusta. Nie jest całkiem jasne, gdzie i jakim sposobem Lafayette zetknął
się bezpośrednio ze Stanisławem Augustem, ale w każdym razie łączyły
ich więzi przyjaźni. Oso1ba Lafayette'a stała się w Polsce od początku
rewolucji francuskiej niezwykle popularna, zwłaszcza między zwolen
nikami skrzydła reformy. Wielkim uznaniem cieszyły się jego męstwo
i zdecydowanie, kiedy 6 X 1789 r. wywiódł na balkon w Wersalu rodzinę
królewską, przypiął królowej trójkolorową kokardę, pocałował ją w rękę
i w ten sposób doprowadził tłum, wygrażający przed chwilą Burbonom,
do wz.nosze-nia okrzyków na cześć króla i rewolucji. Stanisław August
do.nosił wtedy swemu paryskiemu agentowi Mazzei: ,,Cieszę się ze sławy
markiza Lafayette'a, proszę, abyś mu przekazał moje życzenia ... mój
szacunek dla niego rośnie, gdy się dowiaduję, jak IO"zumnie i humanitar
nie wykorzystuje swoją popularność" 7• Później król polski starał się przy
pomocy Lafayette'a 4ratować przed śmiercią swego synowca, dowódcę
gwardii szwajcarskiej Besenvala. W liście do Mazzei wspominał wtedy.
pewne starsze związki z Lafayette'em: ,,Wydaje mi się, że mam jakieś
prawo do jego przyjaźni" s. Podziw dla Lafayette'a i jego imię występo
wały w kręgu przyjaciół :króla polskiego i później 9• Do grupki Polaków
skupi001ych w Pa:ryżu koło Lafayette'a należeli oprócz agentów króiew
skich, Mazzei oraz Littlepage'a, liberałowie Miączyński i Mostowski, ra
dykał Łazowski i podejrzane typy, jak Hurwicz, utrzymujący łączność
z pruskim agentem Żydem Efraimem, z którym w 1790 r. znajdował się
także w .bliskich kontaktach sam Lafayette 10. Lafayette został 24 VI
1782 r. członkiem loży wolnomularskiej „Saint Jean d'Ecosse du Contrat
Social", do której należeli również niektórzy ze szlachty polskiej, np.
Jerzy Wielhorski i Bonawentura Andrzej Henryk Niemirycz, podobnie
uczestnik amerykańskiej wojny o niepodległość 11•
W literaturze polskiej, zapewne pod wpływem przygotowanej przez
Lewaka edycji wypowiedzi Lafayette'a na temat Polski, panuje pogląd,
że rzeczywiste związki Lafayette'a z Polską zaczynają się dopiero w dobie
ponapoleońskiej. A. Lewak zadowolił się tylko pobieżnym wyliczeniem
starszych stosun:ków L•afayette'a z Polakami. Jako godne zainteresowania
wspomniał także listy Lafayette'a do Stanisława Augusta, Littlepage'a
Sz. A s k e n a ż y, Przymierze polsko-pruskie, Warszawa 1919, s. 252.
s Tamże, pod datą 12 IX 1789.
9 Według zapisu w dzienniku przyjaciółki Stanisława Augusta Elizy von der
Recke z 18 XI 1'791 na wieczorku u starościny Małachowskiej wygłosił generał Lam
bert o Lafayetcie zdanie, że odgrywa cm większą rolę, niż mogli oczekiwać ci ludzie,
którzy go znają. Największa jego siła tkwi w tym, że potrafi doskonale zachowywać
zimną krew i dlatego zawsze może wykorzystać odpowiednią chwilę. Zob. Polska
Stanislawowsloo w oczach cudzoziemców, t. II, wyd. W. Zawadzki, Warszawa 1963,
s. 250.
10 L e w a k, op. cit., s. XIII; T h o m a s, op. cit., s. 132.
11 L. H a s s, Ze studiów nad wolnomularstwem polskim ostatniej ćwierci
XVIII w. (KH, t. I.JX!X'.X, 1973, s. 598).
7
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i Mazzei, które Lafayete pisał 3 I 1794 r. w Magdeburgu w nadziei, że
Polacy pomogą mu w ucieczce z pruskiego więzienia 12. Recenzentka pracy
Lewaka wypowiedziała pogląd, iż cenne byłoby przestudiowanie, w jakim
stopniu interesowały Lafayette'a stosunki konstytucyjne w Polsce, po
nieważ jego słowa w liście do La Colombe'a z dnia 3 I 1794 r., że „starczy
stanąć na ziemi polskiej, aby był bezpieczny", znaczą, iż nie był mu obcy
tekst Konstytucji 3 maja 1791 r. is Jest to nieporozumienie. Przede
wszystkim Lafayette przy pisaniu swych listów z więzienia w początku
1794 r. nie miał wcale na myśli konstytucji majowej, ale całkiem inne
sprawy. Wiedział już, że ma być odesłany do Nysy, a więc w pobliże
granic Polski. Znał tę ziemię z okresu wielkich manewrów pruskich
w 17•85 r., w których uczestniczył w charakterze obserwatora zagranicz
nego na zaproszenie :rządu pruskiego. Z jego listu do przyjaciół
z 3 I 1794 r. wynika, iż się obawiał wtedy najgorszego - że jest truty
i skazany na powolną śmierć. Zdawało mu się, że uwolnienie może na
stąpić zbyt późno. Jedyną nadzieję dostrzegał w ucieczce przez 'bliskie
granice Prus.
W liście do La Colombe'a jest zawarty w ogólnych za,rysach jego no
wy plan ucieczki. Przede wszystkim chciał zapewnić sobie przez Polskę
połączenie ze światem, które stracił po opuszczeniu Magdeburga. Żądał
przeto, aby jego dwaj przyjaciele udali się do Polski. ,,Chociaż tamtejszy
król jest mniej woLny niż ja, ponieważ podpisał triumf a,rystokracji i des
potyzmu" (miał na myśli przystąpienie króla do konfederacji targowic
kiej) 14, prosił, aby przekazano jego list Stanisławowi Augustowi, podob
nie jako Mazzei i Littlepage'owi. Liczył też na pomoc „patriotów" Jana
i Seweryna Potockich. W nawiązaniu łączności między Śląskiem a Polską
mieli pomagać Żydzi, utrzymujący liczne kontakty między tymi ziemia
mi. Przypuszczał, że uda mu się pozyskać z zeWlilątrz niektórych straż
ników i uciec na teren Polski, aby tam otrzymać bezpieczne schronie
nie 15.
Lafayette był dobrze poinformowany o rozwoju stosunków w Polsce.
PTzystąpienie Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej oraz drugi
rozbiór stanowiły dla niego bolesny zawód. W związku z tymi wydarze
niami dostrzegał możliwość paraleli między Polską a Francją, której
groziłby podobny los, gdyby kierownictwo jakobińskie załamało się pod
ciosami królewskich despotów. Pisał o tym już w końcu 1793 r. przy
jaciołom w Londynie: ,,Jeśli wierzycie ich manifestom, spójrzcie na
Polskę, a zobaczycie, z jakim świętoszkostwem na początku, a następnie
12 Le wak, op. cit., s. VII i XIV.
H. Więckowska (KH, t. IL, 1935, s. 191).

13

u MemoiTes, coTTespondance et manuscrits du General La Fayette, publies par
sa famille, Paris-Leipzig 1837/38, t. IV, s. 256-257; Thom as, op. cit., s. 257.
15 Thom as,

op. cit., s. 258.
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z jaką 'bezwstydnością wyzyskały wezwane przez kilku arystokratów
mocarstwa swą zgubną interwenc ję" 16.
Oba listy do Mazzei i Littlepage'a oraz list do Stanisław Augusta
były przedostatnimi pismami Lafayette'a skrycie wysłanymi z więzienia
przed przekazaniem go Austriakom. List do króla polskiego· był w istocie
listem polecającym łączników wysłanych do Polski, a jednocześnie wy
rażeniem poglądów i uczuć, którymi pragnął zapewnić sobie sympatię
królewską 11. W ostatnim tajnie wysłanym liście, datowanym w Nysie
16 V 1794 r., przeto już po wybuchu powstania kościuszkowskiego,
a adresowanym do adiutantów, powracał z:nowu do tego planu. Lafayette
roz.wijał w nim wprawdzie możliwości swego uwolnienia na drodze inter
wencji dyplomatycznych i pod naciskiem opinii publicznej, lecz na koniec,
świadomy małej skuteczności tych środków, znowu powracał do planu
ucieczki z więzienia. Stwierdzał też, że instynktowroe wyczuwał już
w końcu 1793 :r. ruch, który doprowadził do powstania w Polsce. Jak
z dalszego ciągu wynika, jego przyjaciele w Londynie praco.wali już nad
tym planem, który miał zrealizować wysłany przez nich dr Bollmann,
ale dopiero na terytorium austriackim. Następnego dnia po wysłaniu
ostatniego tajnego listu, 17 V 1794 T., wyTuszył Lafayette z więzienia
w Nysie w drogę ku granicy monarchii hahsburskiej. W Zlatych Horach
przekazano go eskorcie austriackiej, � 18 maja wieczorem dowieziono do
Ołomuńca 1 s.
Justus ETich Bollmann był najbardziej odpowiednią osobą do wyko
nania ciężkiego zadania, jakie mu powierzono. Męstwem i bystrością wy
kazał się już w 1792 r. przy wywiezieniu z rewolucyjnego Paryża byłego
ministra wojny, hrabiego Narbonne. Podróż Bollmanna na dwór pruski
w 1793 r. zakończyła się jednak niepowodzeniem, a jego relacja, że
Lafayette ma być przekazany cesarzowi, zaniepokoiła przyjaciół uwięzio
nego. Chodziło o to, aby odpowiednia osoba ustaliła, gdzie znajduje się
Lafayette i przygotowała jego ucieczkę z więzienia. Bollmann dał się dla
Tamże, s. 231.
List wysłany 3 I 1794 z Magdeburga brzmiał: ,,Sire, proscrit par les tyrans
anarchistes qui ont detruit en France l'ouvrage de bons citoyens, 'arrete au meme
instant par les tyrans coalises qui ont detruit en Pologne celui de Votre Majeste,
j'apprends que, dans la triste succesion de mes cachots, je dois etre rapproche de
vos frontieres. Je ne sais, Sire, quels services on devra demander a vos bontes pour
moi, et je ne sais que trop a quel menagement V[otre] M[ajeste] est forcee. Mais
tandi que les ennemis de la liberte exercent a l'envie contre moi leur honorable
haine, j'ai pense que les principes et les sentiments de Votre Majeste et l'interet
personnel qu'elle en a temoigne, m'autorisaient a mettre sous sa protection des
amis Iideles et discrets et je me felicite du moins d'avoire pu, malgre la vigilance
de mes geóliers, lui offrir un hommage de ma confience, de mon attachement et
de mon respect". Memoires ..., t. IV, s. 258.
1 s Bild i n g e r, op. cit., s. 234--235;
T h o m a s, op. cit., s. 141 podaje, że La
fayette przybył do Ołomuńca dopiero 22 V 1794.
1&
17
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tego planu łatwo pozyskać 19. Niepowodzenie pierwszej pod,róży pobu
dziło go do przyjęcia odważnego rozwiązania, którego plan zaprojektował
La Colombe całkowicie według wskazówek zawartych w listach La
fayette'a 20.
W końcu maja 1794 r. wybrał się po raz drugi do Niemiec, tym rnzem
jako podróżnik o zainteresowaniach naukowych. Skierował się przez
Drezno na Śląsku. F. Kapp podaje, że Bollmann zwiedzał pogranicze
austriackie w rejonie Karkonoszy i w Kłodzkiem. Odwiedził też Wrocław,
gdzie wykazując się listami polecającymi został przyjęty przez filozofa
Garvego, pisarza Hermesa i ministra Hoyma. Tam się dowiedział o prze
kazaniu Lafayette'a Austriakom i o jego wywiezieniu w kierunku Oło
muńca. Potem skierował się podobno w kierunku wschodnim aż do Tar
nowskich Gór, które uważał za dogodne miejsce postoju w czasie ucieczki
z Lafayette'em ze względu na bliskość granicy austriacko-pruskiej i ro
syjskiej (!). Chciał ponoć przewieźć Lafayette'a przez Polskę do Gdańska.
W Tarnowskich Górach zaprzyjaźnił się z właścicielem tamtejszych ko
palni hrabią Redenem, który dostarczył mu wszystkich potrzebnych in
formacji. Przez Racibórz i Opawę przybył następnie do Ołomuńca 21.
Przebieg nieudanej ucieczki Lafayette'a z Ołomuńca był już niejedno
krotnie opisywany, ograniczymy się przeto do zwięzłej informacji na ten
temat. Bollmannowi udało się pozyskać zaufanie dowódcy tamtejszej
twierdzy, barona Splenyi, i za pośrednictwem lekarza sztabowe.go dra
Haberleina nawiązać łączność z Lafayette'em. Zgodnie z planem La
fayette'a wystarał się o dwa konie i wraz z młodym Amerykaninem
Franciszkiem Hugerem w dniu 8 XI 1794 r. spróbowali uprowadzić La
fayette'a, korzystając z okazji dozwolonej mu wycieczki poza miasto.
Rachuby ich jednak zawiodły na skutek kiłlrn niesprzyjających lub przy
padkowych okoliczności. Przede wszystkim profos towarzyszący więźniowi
okazał się cięższą przeszkodą, niż się spodziewali. Zamieszanie w czasie
19 Komendant Policji brneńskiej Okacz zapisał na rpadstawie zeznarnia Bollman
na na temat jego kontaktów z przyjaciółmi w Anglii: ,,Er habe bey seinem Aufen
halt in England die zahlreichen Freunde des Lafayette, die sich seit lOten Aug.
1792 dahin gefliichtet haben, meistenteils kennen gelernet und ware mit ihnen in
Freundschaft getreten, worun.ter vorzilglich Mr la Colombe, Fayettens gewester
Adjutant, Mt Castignon [recte Cadignan - M. S.] und Mme Church, die er durch
den Grafen von Narbonne in England kennen gelernet, habe nebst mehreren an
dern gewesen waren, welche ihm Auftrage an Lafayetten gegeben hatten, weil sie
schon lange Zeit keine NacbrJchten von ihm erhalten konnten". SAB, C 5, t. 1330,
nr 2716.
20 Bollmann przy ,przesłuchaniu zeznał, że głównym in5;piratorem planu ucieczki
był La Colombe, który przeprowadzał narady w tej sprawie z przyjaciółmi w An
glii, a ci przekazali Bollmannowi na ten cel 500 funtów szterlingów. Tamże, II C 40,

41, 46.

21 F. K ap p, Justus Erich BoUmann und die Flucht
(Deutsche Rundschau, XVIII, Berlin 1879, s. 103-Jl,04).
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walki spłoszyło konie i Lafayette sam odjechał na koniu ćwiczonym do
noszenia dwóch jeźdźców. Huger musiał przeto uciekać pieszo i został
wk!rótce schwytany. Drugą niesprzyjającą okolicmiością było to, że po
rywacze nie mogli się ·z Lafayette'em dobrze porozumieć w sprawie
wspólnej drogi ucieczki. Bollmann wzywał Lafayette'a, aby jechał do
Dworców, a więc w kierunku Opawy, lecz jego angielskie słowa „get
to Hof" (jedźcie do Dworc, ów) Lafayette zrozumiał jaiko „get off" (zni
kajcie) lub ich może w ogóle nie usłyszał i jechał po prostu drogą, którą
został do Ołomuńca przywieziony, przez Szternberk na Zlate Hory.
Bollmann przeto przyjechał do Dworców sam. Przygotowany wóz odesłał
zatem do Wrocławia, a sam udał się przez Opawę, Racibórz i Nysę do
Wałbrzycha, aby czekać na przybycie Lafayette'a. Tam dosięgnął go
wkrótce nakaz aresztowania. Władze pruskie oddały go urzędom habsbur
s�. Lafayette'a rozpoznał w Ryżowiszczu tamtejszy starosta, na skutek
czego natychmiast odesłano go do Ołomuńca.
Sledztwo w sprawie porwania Tobi wrażenie, że urzędom haibsiburskim
szło raczej o wykrycie miejscowych pomocników i uczestników spisku
niż o poznanie przebiegu przygotowań do ucieczki i jej międzynarodo
wego zaplecza. Ku zadowoleniu panującego i urzędów jego przebieg nie
potwierdził -obaw istnienia tajnej organizacji, mającej korzenie we Fran
cji, do której mieliby n�leżeć ludzie z załogi oł,omunieclkiej oraz szereg
innych znacznych osób. Kary, jakie zastosowano wdbec winnych, były
bardzo niskie. Miejscowego dowódcę zasuspendowano, lekarza Heberleina
skazano na miesiąc więzienia oraz przeniesienie itd. Lafayette'owi obo
strzono warunki pobytu w więzieniu, w którym pozo.stawał aż do uwol
nienia po pokoju w Campo Formio w 1797 r. Bardzo łagodnie potrakto
wano obu porywaczy. Bollman,n został skazany na miesiąc więzienia
w lekkich więzach z dwudniowym postem w tygodniu i udziałem w pra
cach publicznych. Wobec Hugera zastosowano tę samą karę z pominięciem
postu. Morawski sąd apelacyjny, któremu przewodniczył hrabia Jan
Chrzciciel Mitrowski, zniżył im jednak kary do 14 dni, i to bez prac
publicznych. Ze względu na długi pobyt w więzieniu śledczym odjechali
obaj po zapłaceniu wszystkich wydatków dopiero 25 VI 1795 r. prz.ez
Opawę i Wrocław do swych przyjaciół. Prezydent sądu apelacyjnego mu
siał zetrzeć się jeszcze z Oberste Justizstelle, której przewodniczył sar..1
cesarz, lecz ,niskiego wyroku i jego wykonania nie można było już w ni
czym zmienić 22_
Tymczasem w Ołomuńcu zaostrzono czujność, kiedy kupiec Andrzej
Ratzer .przedstawił władzom list, w którym handlowiec wrocławski
Chrystian Fryderyk Selbsten prosił go na skutek interwencji nie wy
mienionej osoby o wiadomości o losie Bollmanna i sposobie traktowania

22

SAB, C 5,

t.

1330,

11 - Sobótka 1976, Z, 2

nr

3263.
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Lafayette'a 23. Sami „porywacze" przypisywali swe szybkie uwolnienie
int€'1'wencj,om zewnętrznym. Huger wyj,aśniał je przepłaceniem sędzie
go 24, Bollmann zaś, chyba słuszniej wpływom przyjaciół, których nie od
ważał się wymieniać, aby im nie zaszkodzić. Należeli do nich prawdopo
dobnie: hrabia Salm, hrabia Jan Nepomucy Mitrowski, mieszkający w po
bliżu Ołomuńca przywódca morawskich wolnomularzy, do których trzeba
zaliczyć zapewne także spokrewnionego z tym ostatni.ro przewodniczącego
sądu apelacyjnego Jana Chrzciciela Mitrowskiego, jednego z aktywnych
uczestników życia umysłowego na Morawach 2s.
Śledztwo było prowadzone w ten sposób, że policja odkryła obraz
wygodny dla niej i dla organów nadrzędnych. Prowadzącym śledztwo
udało się ukryć rzeczywisty udział w tej sprawie niektórych ,osób oraz
szersze powiązania i cele całej akcji. Jest charr-akterystyczne, że w aktach
nie znajdujemy wzmianki o Polsce ani o możliwości ucieczki na jej
terytorium. A przecież Bollmann według życzeń Lafayette'ia i instrukcji
La Colombe'a przygotował ucieczkę w lki.erunku Polski, licząc się z po
stojem w Tarnowskich Górach. Drugą możliwość ucieczki, przez pruski
Ś1ąsk do Saksonii, miał prawdopodobnie w zapasie, a jego pobyt w Kłodz
kiem i Świdnickiem służył chyba zapewnieniu odpowiednich postojów.
Jednym z miejsc takiego postoju był Wałbrzych, gdzie Bollmann za
trzymał się po nieudanym uprowadzeniu. Następne znajdowało się już
na terytorium saskim, w pobliżu granicy łużycka-śląskiej. Liczył też
na Wrocław, gdzie posiadał znajomych. Dla zorganizowania tej to drogi
Bollmann pisał zapewne listy, datowane w Ołomuńcu 7 XI 1794 r., które
policja znalazła przy Hugerze. Były adresowane do pastora Pohla
w Kłodzku, pani Alberti w Wałbrzychu i pani Sieveking w Hamburgu.
Hugerowi i woźnicy Brednowi podał Bollmann także adres radcy pań
stwowego Schucikmanna we Wrocławiu 26. Przy Hugerze znaleziono rów
'llież spis stacji pocztowych na drodze z Brna przez Ołomuniec do Opawy
i ze Szternberku do Nysy, który wypisał z mapy Bollmanna. Lafayette
i Huger mogli przy przesłuchaniu występować jako bierni uczestnicy
planu porwania. Główne zainteresowanie prowadzących śledztwo kiero
wało się ku Bollmannowi, który konsekwentnie twierdził, że ucieczka
miała być zrealizowana drogą przez Śląsk i· Saksonię do Hamburga,
a stamtąd do Anglii 21.
Jednak miejscowe władze wojskowe i polityczne miały pewne po
dejirzenia co do rzeczywistych zamysłów zbiegów. Nowy dowódca twier
dzy ołomunieckiej hra'bia Arco wkrótce po otrzymaniu wiadowości
2 s Allgem„ Verw. Archiv, Wien, PH-1793-1815, fasc. 55, f. 11109.
24 „Edinburgh Annual Register for 1809", vol. II, p. 2, 514 n.
25 O działalności kulturalnej J. K. Mitrowskiego zob. J. C. Wurzbach, Biogr.
Lex., t. XVIII, s. 392-394.
26 S AB, B 95, k. 249, nr 1173.
21 Tamże, C 5, t. 1330, nr 2716 i II C 47.
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o ucieczce Lafayette'a skierował jednego oficera sztabowego w kierunku
Opawy, a drugiego w !kierunku Cieszyna 2s. Podobne podejrzenia posiadały
wówczas też władze prUSlkie zawiadomione przez austriacką sztafetę
o wydarzeniach w Ołomuńcu. Zarządziły one, aby straże na granicy
śląsko-polskiej zatrzymywały na 3-4 godzin każdego podróżnego, a na
stępnie odsyłały go w głąb kraju. Bollmann,. który zmienił sobie w do
kumentach nazwisko na Folkmann, chciał według relacji pruskich władz
wojskowych uciec przez Racibórz i Tarnowskie Góry do Polski. Wy
mienione wyżej zarządzenia temu jednak zapobiegły i przyczyniły się do
tego, że sztafeta dosięgła go w Wałbrzychu, do którego się skierował
i gdzie oczekiwał, czy jego przyjaciołom nie uda się przedostać tam drogą
przez Jeseniki 29.
Dalsze rozważania mogą mieć charnkter tylko domysłów. Z korespon• dencji Lafayette'a z okresu uwięzienia w Prusach wiemy, że zamierzał
on uciec do Polski, wiedział o powstaniu, które tam wybuchło, oraz że
posiadał kontakty z grupą osób z otoczenia Stanisława Augusta. Ucieczkę
w kierunku Nysy wybrał dlatego, że była to jedyna droga, jaką znał,
a chyba i dlatego, że spodziewał się w Nysie nawiązać łączność z �olską,
o której wytworzeniu pisał adiutantom w liście z 16 V 1794 r. 30 Jego
„porywaczom" chodziło zapewne o to, aby wydostać go poza zasięg władz
pruskich i austriackich, co w danych warunkach można było urzeczy
wistnić :najszybciej drogą przez Tarnowskie Góry do Polski. Huger
stwierdził, że narysował w gospodzie w Ołomuńcu według mapy Bollman
na planik dróg pocztowych z Brna na północ. Nie zdążył jednak dokoń
czyć drugiego egzemplarza, który chciał prawdopodo·bnie 9-ać Lafayet
te'owi 31.
O tym, że plan „porywaczy", aby wydostać Lafayette'a na ziemie
znajdujące się pod kontrolą wojsk polskich, :nie był nierealny, świadczy
rela'Cja komendanta policji opawskiej d'Herbela z 28 XI 1794 r. Oznaj
miał on prezydentowi gubernialnemu Ugartemu, że właśnie odesłano do.
Ołomuń(!a spętanego Bollmanna, którego poprzedniego dnia przekazała
władzom austriackim prusika eskorta ze Świdnicy. Do tego dodawał uwagę
o sytuacji na polskiej granicy, gdzie polskie oddziały przenikały na te
rytorium Prus aż w pobliże granic Śląska austriackiego, a niedawno po
kazały się pod Tarnowskimi Górami i dotarły nawet w pobliże Raciborza
2s Tamże, B 95, k. 249, nr 1160.
29 Tamże, B 95, k. 249, nr 1185 - relacja dowódcy twierdzy ołomunieckiej dla
starosty krajowego Dubskiego: ,,Dieser Fli.ichtling wollte von Ratibor nach Tarno
witz in Kron Pohlen gehen. Alle Preisische Posten musten aber jeden Passageur 3
oder 4 Stunden aufhalten und sodann nicht nach seiner Gegend, sondern tiefer in
das Land abftihren. Dieser Umstand hat gemacht, dass endlich auch unsere Estaf
fette noch an Ort und Stelle gekommen und ihme noch zuvorgekommen ist".
30 T ho m a s, op. cit., s. 280.
31 SAB, B 95, k. 249, nr 1166.
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i Głubczyc 32. Nie można przeto wykluczyć, że przy większym szczęscm
mogli się Bollmann i Lafayette łatwo dostać w granice Rzeczypospolitej.
Jest oczywiście problemem, z jakim przyjęciem Lafayette spotkałby się
w Polsce. Bollma,nnowi i jego pełnomocnikom w Londynie chodziło we-
dług wszelkiego prawdopodobieństwa tylko o to, aby przetransportować
znanego bohatera francuskiego przez ziemie polskie do Gdańska, a stam
tąd na zachód 33. Lecz sytuacja wojenna w Po, lsce w dniu 8 listopada,
kiedy Lafayette wyruszał w niefortunną drngę ku wolności, była bardzo
skomplikowana. Suworow właśnie zdobył Pragę, a 9 listopada wkroczył
do Warszawy. Sprawy nie przedstawiały się jednak jeszcze całkiem bezna
dziejnie, Zaostrzyła się wówczas rywalizacja trzech mocarstw rozbforo
wych i doszło do zaostrzenia stosunków prusko-rosyjskich oraz zbliżenia
Austrii z Rosją. Austriacki minister spraw zagranicznych Thugut liczył
się nawet z możliwością zachowania państwa polskiego po mniejszych
korekturach granicznych. Wywoływały w nim obawy sukcesy wojenne
_armii francuskich na zachodzie i widoczna tendencja Prus do pojednania
z Francją. Nie wykluczał możliwości, że Francja będzie domagać się od
budowy Polski 34,
Polacy jednak upadali na duchu. Wawrzecki wiódł wałkę bez nadziei
na zwycięstwo. Jedynie Dąbrowski i jego bardziej zdyscyplinowane od
działy trzymały się lepiej. W dowództwie pojawiły się ·różnice poglądów.
Dąbrowski, podobno za sprawą Kołłątaja, projektował przebicie się przez
Śląsk, Morawy, Czechy, Bawarię i Szwabię lub Szwajcarię na zachód ku
armii francuskiej 35. Dla przeprowadzenia tej akcji posiadał do dyspo
zycji ponad 20 OOO żołnierzy i dobrą artylerię. Miał też dostateczną ilość
środków finansowych 36_
Można do tego dodać, że nastroje mieszkańców Śląska i MOTaw były
Polakom wielce przychylne. Z relacji policyjnych wynika, że ludowe sym
patie ku K,ościuszce na tym terenie wynikały z pobudek społecznych
i uczuć przy1azru ku rewolucyjnej Francji. Już 16 V 1794 r. donosił
komendant policji opawskiej do guberni,- że tamtejsza l,udność „niemal
32 Tamże, nr 1220: ,,Obwohl die Pohlen durch den Verlust von Warschau so
ziemlich unterdrilckt sind, so rotten sich doch hin und wieder einige kleinen Horden
zusammen, die nicht nur Sildpreussen, sondern auch hier unweit der Granze her
umstreifen und Excessen begehen, so wie sich ein solcher Troup.p lezthin in Tar
nowitz und weiter herunter sehen liess, auch Rattibor und Leobshiltz, 3-4 Meilen
von hier, mit einem Besuch droheten, wodurch diese 2 Stadte dergestalt in Furcht
und Schrecken gesetzt wurden, dass nicht nur die konigl. Cassen, sondern auch die
meisten Kaufmannsgiiter bereits in Sicherheit gebracht worden".
33 K a p p, op. cit., s. 10'3.
34 A. V iv e n o t, Thugut und sein poiitisches System, Wien 1870, nr XII, XVI.
as S. W o d z i cki, Wspomnienia z przeszlo§ci od r. 1768, t. I, K,raków 1873,
s. 400-401; Ja n i k, Hugo Kołłątaj, Lwów 1913, s. 407.
36 Beytrag zur Geschichte der Pohlnischen Revolution im Jahre 1794. Aus einem
pohlnischen Manuscripte, Frankfurt- Leipzig b. r., s. 1111-112.
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wszystka jest po polskiej stxonie" 37• Nieco później mógł mów potwier
dzić, że społeczeństwo „życzy Polakom wszelkiego szczęścia, natomiast
Rosjanom i Prusakom pełnego niepowodzenia i to samo można powiedzieć
o sąsiednich Morawianach" 38. Energiczny i w Polsce popularny człowiek,
jakim był Lafayette, mógłby w tej sytuacji zjednoczyć wokół siebie woj
sko polskie i porwać je do nowej walki. Przecież jeszcze niedawno roz
legał się w całej Europie głos, że Kościuszko chciał odegrać rolę polskiego
Lafayette'a 39. Stosunek nowego rządu we Francji po przewrocie termido
riańskim do Lafayette'a i do insurekcji polskiej był znacznie przychyl
niejszy niż za czasów Robespierre'a. Właśnie 11 listopada wysłano do
Pol.S'ki pierwszego posła z poleceniem, aby obserwował tamtejsze wyda
rzenia i zaofiarował Polakom pomoc finansową 40.
Z polskimi planami Lafayette'a łączy się też epizod z jego byłym
adiutantem Littlepage'em, który pojawił się w czerwcu 1795 r. w Wied
niu. Udał się tam przez Ołomuniec, gdzie nadal więziono jego byłego
zwierzchnika. Cele jego podróży mogą być przedmiotem tylko domysłów.
Rząd austriacki uważał go za polskiego xewolucjonistę i jako niewygodne
go cudzoziemca usunął z kraju. Bezpośrednio potem Littlepage wydał
w Hamburgu swą „obronę" 41• Starał się w niej zdystansować od zakoń
czonego niepowodzeniem powstania, które w oczach mocarstw rzucało
podejrzenie na każdego kto mógł być z nim w jakikolwiek sposób zwią
zany.
Zdaje się, że podobne przyczyny skłaniały Lafayette'a i Bollmanna
do tego, iż o polskich planach ucieczki "We swych wspomnieniach w ogóle
nic nie pisali. Lafayette tylko pobiemie i niedokładnie wspominał o nie
udanym „porwaniu" w Ołomuńcu. Zgodnie ze swym charakterem po
traktował widocznie nieudaną akcję jako epizod niegodny specjalnej
uwagi. Dla historii całe to wydarzenie jest jednak przykładem niezreali
zowanych możliwości, któxe nie spełniły się jedynie n� skutek szeregu
niesprzyjających okoliczności.
Przełożył z czeskiego Roman Heck
SAB, B 95, k. 222, sygn. 36, nr 862.
38 Tamże, k. 233, sygn. 4!5, relacja z 1 O VI 1794.
n „Politische Annalen" Christiana Girfaunera, t. VI, 1794, s. 319. Cytuję za:
G. Kozie 1 e k, Der Ko§ciuszko-Aufstand in der zeitgenossischen deutschen Ro
mantik (Ztschr. f. slav. Phil., �I, 1963, s. 253-254).
4e J. Gr os s b a r t, La politique polonaise de la Revolution Fran!;aise jusq'au
Traites de Bale (Anna les Hist. de la Rev. Fr., VI, 1930, s. 142_Jl43).
u Lettre de Mr Littlepage, citoyen americain, chambellan et secretaire intime
de S. M. le Roi de Pologne, Chevalier de St. Stanislas, d S. Mr le baron de Thu
gut, ministre des affaires etrangeres de S. M. l'f:mpereur et Roi, Hamburg 1795.
i1
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LAFAYETTE UND DER KOSCIUSZKO-AUFSTAND

Lafayette, eine der filhrenden Personlichkeiten der ersten Phase der Franzo
sischen Revolution, geriet nach seinem Bruch mit der Jakobinerdiktatur (19. August
1792) in dfe Hande der Koalition und wurde in ipreussis<:hen sowie osterreichischen
Gefangnissen festgehalten. Im Gefangnis in Nysa stellte er Verbindungen zu seinen
Freunden aus der Umgebung des polnischen Konigs her, urn mit deren Hilfe au!s
polnische Territorium zu fliehen, wo zu jener Zeit der Kościuszko-Aufstand an
dauerte. Eine in England sich aufhaltende Gruppe seiner Freunde aus dem Kreise
der konstitutionell-monarchistischen Emigration entsandte damals Dr. Bollmann, urn
die Flucht des in Ołomuniec internierten Lafayetts zu organisieren. Der am 8. No
vember 1794 unternommene Fluchtversuch ist gescheitert. Die verhafteten Teilneh
mer dieser Aktion vermochten wahrend der Untersuchung eine Reihe wesentlicher
Begleitumstande zu verschweigen. Es gibt jedoch Hinweise, die besagen, dass La
fayette tatsachlich nach Polen zu fliehen beabsichtigte, wo sich die ,polnische Armee
in einer kritischen Lage befand und schliesslich kapitulieren musste.

Sobótka 1976 2.

MIECZYSŁAW PATER (WROCŁAW)

POLSKA POEZJA OKOLICZNOSCIOWO-REWOLUCYJNA
WE WROCł..AWIU (1812-1822)
W 1822 T. policja pruska we Wrocławiu wpadła na trop tajnej or
ganizacji polskiej działającej na Uniwersytecie Wrocławskim pod nazwą
Polonia oraz również tajnie działającej studenckiej organizacji niemiec
kich burszenszaftów. W mieszkaniach studenckich zrobiono rewizje,
a wielu studentów aresztowano. Władze policyjne i sądowe prowadziły
przeciw nim przewlekłe śledztwo.
W czasie rewizji w kwaterach polskich studentów policja slmnfisko
wała róiine papiery, wśród których znalazły się okolicznościowe wiersze
o treści politycznej, pisane ręcznie na luźnych kartkach. Tylko 6 z nich
udało się odnaleźć. Zdaje się jednak nie ulegać wątpliwości, że faktycz
nie było ich znacznie więcej. Wiersze bowiem i piosenki stanowiły bar
dzo popularną formę wyrażania posta-wy politycznej. ogromnie !rozpo
wszechnioną wśród młodzieży i studentów wielu ośrodków uniwer
syteckich.
Odnalezione wiersze, jak wyraka z ich treści, pochodzą z lat 18121822. Jest to stwierdzenie bardzo ważne. Dotąd bowiem badacze .nie
mieccy, zwłaszcza Manfred Laubert 1, sądzili, że przed założeniem Polonii
studenci wrocławscy tworząc jedynie organizacje terytorialne (jak np.
Silesia et Marchia Coniuncta, do której należeli zarówno studenci polscy,
jak i niemieccy) nie wykazywali zainteresowań zagadnieniami społeczno
-politycznymi. Przytoczone niżej wiersze przeczą stanowczo temu twier
dzeniu. Ich odnalezienie posiada inne jeszcze bardzo ważne znaczenie.
Dotąd bowiem niezbyt wiele można .było powiedzieć o postawie ideowo
-politycznej polskiej młodzieży we Wrocławiu w pierwszym trzydziesto
leciu XIX w. Na podstawie wspomnianych wierszy ten brak można
w dużym stopniu uzupełnić.
W 1816 r. rozpadła się polsko-niemiecka organizacja studentów Uni
wersytetu Wrocławskiego znana pod nazwą Silesia et Mairchia Coniuncta.
Powodem tego były zapewne różnice stanowisk w sprawie zjednoczenia
1 M. La ub e r t, Das Ende der Polonia in Breslau. (Schlesische Geschichts
blatter, 1929, nr 2).
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Niemiec i odbudowy Polski. Polacy bowiem łączyli swe nadzieje odzyska
:1ia niepodległości z Napoleonem, później także z carem Aleksandrem I,
Niemcy zaś walczyli o zjednoczone Niemcy przeciw Flrancji napoleońskiej.
W roku następnym studenci polscy utworzyli odrębną organizację pod
nazwą Polonia, istniejącą aż do momentu rozbicia jej w wyniku areszto
wań, tzn. do 1822 r. Począttkowo miała ona charakter półjawny. Kiedy
jednak po zjeździe w Karlsbadzie (Karlovy Vary) uniwersytety w Niem
czech zostały poddane bardzo ścisłemu nadzorowi władz państwowych,
Polonia przekształciła się w organizację całkowicie tajną. Zresztą tak sa
mo było z niemieckimi burszenszaftami.
Członkowie Polonii, podobnie jak wszyscy studenci polscy, żywo in
teresowali się zagadnieniami społeczno-politycznymi. Należąca do tej or
ganizacji młodzież reprezentowała postępowe idee polityczne, o czym
świadczy fakt corocznego uroczystego obchodzenia rocznicy Konstytucji
3 maja. Polonia współdziałała z. niemieckimi burszenszaftami i zawierała
z nimi kartele, co było świadectwem solidaryzowania się jej z obcymi po
stępowymi ruchami politycznymi. Wyrosła ona na podłożu ,ogólnoeurnpej
skiego ruchu spiskowego o charakterze masońskim, na co wskazuje skom
plikowany rytuał obowiązujący w niej przy przyjmowaniu nowych człon
ków, a wzorowany na lożach masońskich. Pod względem ideowym Polo
nia była częścią ogólnopolskiego ruchu młodzieżowego tamtych czasów,
wytroslego na podłożu romantyzmu 2• Wskazuje na to statut organizacji,
który w pierwszym roztlziale głosił: ,,§ 1. Celem związku jest prowadze
nie Rodaków tu przybywających drogą honoru i cnoty, rozszerzanie ducha
równości, przykładanie się do nauki i wzmacnianie węzłów przyjaźni.
� 2. Honor zależy na wewnętrznym ocenieniu siebie samego i na szacunku,
którego od innych doznawamy. § 3. Równość ma być ściśle zachowaną,
iż ani wiek, ani pobyt na uniwersytecie żadnej różnicy czynić nie po
winien. § 4. Przez przykładanie się do nauk rozumie się nie tylko usilne
korzystanie z tychże, ale oraz ścisłe pielęgnowanie literatury ojczystej.
§ 5. Przyjaźń ma być jak najściślej zachowaną, ta bowiem jedyna utrzy
muje zgodę, bez której żadne towarzystwo istnieć nie może" s. Postulat
samokształcenia, pilnej nauki, idea przyjaźni i braterstwa, kult ojczystej
tradycji literackiej, wszystko to były cele mocno przypominające zało
żenia współczesnych Polonii wileńskich filomatów i filaretów. Nie jest
wykluczone, że między Polonią a filomatami i filaretami istniały kontakty
osobiste. Mogłaby na to wskazywać stosunkowo duża liczba Polaków
z zaboru rosyjskiego, studiujących wówczas na Uniwersytecie Wrocław
skim. Podobnym celom hołdowały niemieckie 'burszenszafty, stąd bliskie
z nimi kontakty Polonii.
Zainteresowania i aspitracje polskich studentów we Wrocławiu wy
kraczały jednak, podobnie jak w wypadku filomatów, .poza program
2
i

Tamże.
ZStA Merseburg, Rep. 77, XXV F, Gen. 4, t. II.
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samokształcenia, ćwiczenia charakteru itp. Cechował ich szczery i gl�
boki patriotyzm, łączący się z postępowymi i rewolucyjnymi przekonania
mi społeczno-politycznymi. W ich przeżyciach i działalności jak w pryz
macie załamywały się i odzwierciedlały wszystkie najwaimiejsze problemy
naszego narodu, jego dramaty i klęski. Młodzież zawsze głęboko przeży
wała wszystkie nadzieje i .niepowodzenia powstań narodowy<:h, hołdowa
ła przekonaniom, że najważniejsze pwblemy społeczne Polski zaborowej
można rozwiązać opietrając się na zasadach sprawiedliwości. Przeżyciom
tym towarzyszyło przekonanie, że sprawiedliwość społeczną i wolność
narodową można osiągnąć przy współdziałaniu z ogólnoeuropejską rewo
lucją polityczną i społeczną. Stąd pochodziło głębokie zainteresowanie
ruchami społeczno-politycznymi i szczere, emocjonalne sympatyzowanie
z nimi.
Nastr,oje te znajdowały wyraz m. in. w okolicznościowych wierszach
politycznych, ikxążących wśród studentów w odpisach przeikazywanych
z rąk do rąk, kolportowanych w .ręcznych odpisach, często śpiewanych
podczas zebrań, spotkań towarzyskich, przy kuflach pi.wa itp. Budowa
metryczna niektórych z nich jest wzorowana na Mazurku Dąbrowskie
go. Były one też śpiewane na melodię Mazurka. Żaden. z wierszy nie
posiada, jak sądzę, wartości poetyckiej, ale wszystkie są świadectwem
ducha czasu.
Najwcześniejszy z nich powstał, jak można sądzić z treści, w 1812 lub
na początku 1813 r., w czasie wyprawy Napoleona na Rosję, prawdopo
dobnie ·bezpośrednio po jego klęsce moskiewskiej. Są to właściwie dwa
wiersze, z 'których pierwszy jest zatytułowany: Pochwala Aleksandra,
drugi: Nagana Napoleona. W rękopisie obydwa te wiersze figurują obok
siebie, napisane w dwu kolumnach. Oto one:
Poch.wala Aleksandra
Aby wszystkie narody wielbiły
Miecz rosyjskiej siły.
Niech mu od Boga pomyślność udziałem,
Sam Aleksander z swoim wojskiem calem
Niech coraz więcej wspan,iałości sława
Rosyjska broń i sława,
Niech się okryje laurem zwycięstwa
Rosyjskie wojsko znane już z zwycięstwa.

4 Tamże.

· Nagana Napoleona
Twe czyny, Napoleonie,
Niech wieczna wzgarda pochłonie.
Sam Napoleon jedynie,
Niech pod jarzmem nieszczęść ginie.
Moc Napoleona wszędzie
Niech hańb
' ą okrytą będzie.
Napoleona wyprawa
Niech bez zwycięstwa zastawa 4•
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Ostatnie fragmenty obydwu wierszy wskazują wyraźnie na pochodze
nie z 1812 r. Ich treść jest nieskomplikowana. Wyrażają one niechęć do
Napoleona i pewien zachwyt dla potęgi militarnej caa:-a Aleksandra I.
Inspiracją do ich napisania ·były ni€wątpliwie coraz powszechniejsze
w społeczeństwie polskim pod koniec panowania napoleońskiego nastroje
niechęci do· ·Cesarza Francuzów 5• Sympatie prorosyjskie miały swe źródło
m. in. w kokietowaniu Polaków przez can obietnicą odbudowy państwa
polskiego, aby nakłonić ich do zerwania z Napoleonem. Niechęć zaś do
Napoleona była wyrokiem faktu, że Księstwo Warszawskie pozostawało
w całkowitej zależności od Francji i Napoleona, obciążane przez mego
licznymi i wysokimi podatkami, kontrybucjami i świadczeniami na cele
wojskow€. Niechęć do Napoleona szerzyła się zwłaszcza w kołach lewicy
społecznej Księstwa, wśród dawnych jakobinów polskich, ·odsuniętych od
władzy w Księstwie. Stąd wniosek, że polscy studenci we Wrocławiu
swoimi sympatiami byli po stronie ;republikanów i eks-jakobinów. Dawali
oni wyraz swoim antypatiom wobec Napoleona również w wierszykach
i paszkwilach, jak np.:
Zjawił się gość od Sekwany
Nikomu dawniej nie znany.
Pochodzli.ł z irodu zdzierstwa, jest przemocy bratem,
Sam się rekwizycyjnym ochrzcił sy,stematem G.

Ale i car rosyjsiki nie spełnił nadziei Polaków. Wprawdzie dzięki niemu
zostało utworzone na kongresie wiedeńskim Królestwo Polskie z dość
liberalną konstytucją, ale z czasem Aleksander I coraz wyraźniej ogra
niczał prawa konstytucyjne Królestwa. Wśród Polaków rodziło to na
stroje niezadowolenia, buntu, a także skłaniało do tworzenia spisków
o nastawieniu antyrosyjskim. Wyrazem tego jest .niewątpliwie kolejny
wiersz skonfiskowa111y studentom polskim we Wrocławiu. Nie posiada on
trtułu, a jego treść brzmi następująco:
Wy, co doświadczyć chcecie swej dzielnej iprawicy,
Syny walecznych Lechów, a mnie równiennicy,
Słuchajcie! Różne wieści się rozchodzą, zdania,
Wolny chwali nasz ,postęp, niewolnik przygania.
Więc kiedy zdania sprzeczne między sobą walczą,
Przybądźcie, rówiennicy, pod pozoru tarczą.
Może strwoży was nieco z podłych duchów jaki,
Afe także zhańbieni mają być Polacy?
Jedenże nędzny podły tułacz na urzędzie
Wszystkich hańbi, a za to skazany ruie będzie.
Skądże, bracia, pomocy spodziewać się mamy,
Iż więzy niesłusznie mamy wtłoczone, targamy.
Nie od tych, co nam niby ojcami się liczą,
s Historia Polski PAN, t. II/2, Warszawa 1958, s. 1151.
s Tamże, s. 175.
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Wtedy gdy złoty pieniądz lub kuban dziedziczą.
Jakże bezczelni dzisiaj zamiast bronić ucznie,
Ku większej naszej hańbie zbliżają się sztucznie.
I ten to obowiązek bronienia nas starli
Przez trąby i !Przez wo:inych nas się wyparli.
Od północy zasiłek usunięty wszelki,
Dobry jest Aleksander, lecz od nas daleki.
Zarówno jest wam wszystkim ujęte na staw.ie,
Skrzywdzeni w województwach, skrzywdzeni w Warszawie.
Nie oszczędzajcie trudów, nie żałujcie pracy,
Bracią wszyscy jesteśmy zarówno Polacy.
Hasłem naszym i znakiem grób z mogiłą,
Tysiąc trudów i znojów znosić nader miło.
Nie jak buntowników ani łotrów grono,
Pod którym honor, cnota chce, żeby ją czczono.
Bo któż jest godny k•ary? Co sdę w futrach kształci,
Jeżeli nie ten, co prawo samowładnie gwałci.
Ten zawsze jest cnotliwym, u potomnych słynie,
Co za prawo, za wolność i za honor ginie 7•

Treść tego wiersza w zakresie dotyczącym spraw społecznych nie
jest zbyt przejrzysta. Jednak nietrudno doczytać się w nim buntu przeciw
tej części szlachty, :która zobojętniała na sprawy narodowe, zasklepiając
się w swoich osobistych, partykularnych interesach i walczyła o nie nieraz
za pomocą niegodziwych środków. Ponadto autor wiersza łączy radykalny
program społeczny z postawą buntu przeciw niewoli narodowej, nawo
łując do walki „za prawo, za wolność i· za honor", słowem, łączy walkę
o sprawiedliwość społeczną z walką o wyzwolenie narodowe. Tego ro
dzaju idee i :nastroje były •bardz-0 populaTne -w całym społeczeństwie

polskim w końcu drugiego i na początku trzeciego dziesięciolecia XIX w. s,
a polska młodzież akademicka we Wrncławiu całkowicie je podzielała.
Ten sa.m ton jeszcze wyraźniej •brzmi w kolejnym wiers;m, również
nie posiadającym tytułu, a powstałym zapewne w tym samym mniej
wi�j czasie co wiersz poprzedni, tm. na przełomie drugiego i trzeciego
dziesięciolecia XIX w., kiedy najmocniej i najliczniej od czasów kongresu
wiedeńskiego wybuchały rewolucje w Europie i poza nią. Jego treść jest
następująca:
Obraziłem dziś buhaja
Czerwonym kolorem,
Dziki zwierz się nie oswaja,
Trzeba go to-porem.
Matkę straciwszy
Żal nam właściwszy,
Me my śpiewamy,
Bo nadzieję mamy 9.
ZStA Merseburg, Rep. 77, X!X!V F, Gen. 4, t. II.
s Historia Polski PAN, t. II/2, s. 285-286.
9 ZStA Merseburg, Rep. 77, JOXV F, Gen. 4, t. II.
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Można z całą pewnością powiedzieć, że była to piosenka śpiewana na
nutę Jeszcze Polska nie zginęła ... Jej treść była dla wszystkich współ
czesnych oczywista. ,,Buhaj" i „dziki zwier.z" symbolizowały w niej
reakcję europejską, ,,czerwony kolOT" zaś i „topór" - rewolucję. Autor
wiersza i jego kolporterzy, rzecz oczywista, opowiadali się za rewolucją.
Potwierdza to przekonanie o radykalnych nastrojach społeczno-politycz
nych wśród polskiej młodzieży studenckiej we Wrocławiu.
Podobne myśli i idee odzwierciedlają się także w innym jeszcze wierszu, będącym parafrazą Mazurka Dąbrowskiego. Oto jego słowa:
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Za {)rzykladem Włoch i Hisz,pan
Wnet się wybijemy.
Wybijemy do wolności
Polakowi lubej,
Czyż nam zbywa waleczności,
Dość z niej mamy chluby.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy
I drugiego w jej potrzebie
Kościuszkę znajdziemy.
W jego ślady Polak prawy
Z ochotą pobiegnie,
Lub ojczyżnie przyda sławy,
Lub za nią polegnie.
Jeszcze biały orzeł żyje,
Choć go czarny skubie,
Niech no jeno i on wzrośnie,
To się i oddziubie.
A tymczasem niech w cichości
Zaostrza swe szpony,
Pomści się za swe własności,
Za wzięte zagony.
Zawsze Polska ma dość synów
W Galicyi, Litwie,
A gdy przyjdzie staczać boje
Z tyrany naszymi
Niczym będą trudy, znoje,
Bo za własność ziemi,
Jeszcze Polska nie zginęła
I dotąd nie zginie,
Aż wytoczą tę krew wrogi,
Co w jej synach ,płynie 10.

•

Wiersz ten został napisany w 1820 lub 1821 r. Jego autor nawiązuje
bowiem w pierwszej strofie do wydarzeń rewolucyjnych we Włoszech
i Hiszpanii (w 1820 r. - rewolucje w Hiszpanii, Portugalii, Królestwie
Neapolitańskim i w Meksyku, w 1821 r. zaś rewolucja w Piemoncie).
10 Tamże.
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Wiersz ten daje świadectwo przynależności autora (i tych, którzy go kol
portowali i śpiewali na nutę Mazurka) do polskiej lewicy rewolucyjnej,
która nadzieję odzyskania niepodległości Polski wiązała z rewolucją euro
pejską. Pamięć Kościuszki świadczy również o radykalizmie społecznym
i wskazuje, że autor wiersza dostrzegał ścisły związek między rewolucją
politycZIIlą a Tewolucją społeczną.
Tego ,rod.zaju postawy i przekonania znalazły dobitny wyraz jeszcze
w innym wierszu, sławiącym rewolucjonistów włoskich - węglarzy.
Datę jego powstania trudno bliżej ustalić. Został on napisany prawdopo
dobnie pod koniec drugiego dziesięciolecia XIX w., kiedy fala rewolucji
w Europie zaczęła się wyraźmie podnosić. Jest on ułożony w formie dwu
wierszowych haseł: Jego treść jest następująca:
Kiedy nam się pora zdarzy,
Wypijmy zdrowie węglarzy.
Niech żyją węglarze wolni,
Niewolnych uwolnić zdolni.
Cni węglarze, bracia mili,
Coście tyranów zgnębili,
Niech waszym zamiarem będzie
Zniszczyć ich zasady wszędzie.
Niech wasze ramię .potężne
Uzbroi Polaki mężne,
Franki, Bretony, Germany,
A wnet skruszymy kajdany.
Długoż krwią własną zbryzgany
Człowiek sromotne kajdany
Łzą rozpaczy skraplać będzie
I zostawać w zwierząt rzędzie.
Dosyć już ludzkość cierpiała,
Czas, by wolność odzyskała.
Śmierć i zagłada tyranów
To hasło węglarskich chanów u.

W treści wiersza węglarze zajmują miejsce centralne. Autor pozostaje
pod wyraŹinym urokiem ich działalności. W ruchu węglaTskim dostrzega
silę o zasięgu i znac.zeniu europejs'kim, widzi w nim inspiratora ogólno
europejskiego ruchu rewolucyjnego, gdy pisze, że karbonaTiusze uzbroją
„Franki, Bretony, Germany". Idea rewolucji ma dla niego charakter
i znaczenie uniwersal!I1e. Podobnie jak w poprzednich wierszach, tak
i rw tym sprawa odbudowy Polski występuje jako IIlieodłączny element
rewolucji ludów, rewolucji powszechnej. Sprawa ta odgrywa jednak
w wierszu rolę drugoplanową. Nie oZ!Ilacza to w żadnym wypadku, ja11 ZStA Merseburg, Rep. 77, VI, Lit. C, nr 119, t. I.
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koby z>ni.kała ona zupełnie z pola widzenia autora, lecz dowodzi, że do
idei rewolucji powszechnej przywiązywał on pie:rtWszorzędną wagę, że
w niej i przede wszystkim w niej widział instrument odbudowy Polski,
że jej wolność łączył ściśle z uwolnieniem wszystkich narodów spod
jarz.ma „tyranów".
Nazwisk autorów przedstawionych wyżej wierszy nie da się ustalić.
Nawet nie jest pewne, które z nich powstały w środowisku polskiej mło
dzieży akademickiej we Wrocławiu. Niewątpliwe jest jednak, że przy
najmniej niekóre z nich były rozpowszecru:iiane w skali międzynarodowej,
znane były poza obrębem zaborów, w ośrodkach uniwersyteckich; w któ
rych studiowali Polacy, a więc w Krakowie, Warszawie, Berlinie, Heidel
bergu, Getyndze, Lipsku i in. Irena Koberdowa pisze na ten temat
w jednej ze swych prac: ,,W pierwszym etapie (po 1831 r.] kontakty
międzynarodowe w oparciu o tajne spiski węglarskie nawiązał Związek
Wolnych Polaków, legalne i nielegalne organizacje młodzieżowe. Karbo
nars'kie hasło: »Wypędzimy wilki z lasu«, pojawia się w piosenkach stu
denckich, niektóre z nich sławią węglarzy". Dalej Irena Koberdowa cy
tuje fragment wiersza:
Kiedy nam się J;)Ora zdarzy,
Wypijmy zdrowie węglarzy.
Franki, Brytany, Germany

Razem skruszymy kajdany 12•

Wiersz ten brzmi niemal identycznie z fragmentem utworu poświęco
nego węglarzom, a przytoczonego wyżej. Nie jest zatem wyklucz0ne, że
istniały jakieś bezpośrednie więzy między ruchem karbonarskim a wroc
ławską Polonią.
Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w tamtych czasach ci sami
studenci studiowali na różnych uniwersytetach, zmieniając często uczel
nie co semestr, co rok, co dwa lata itp. Umożliwiało to, rzecz oczywista,
bardzo szerokie kontakty z różinymi środowiskami studenckimi, z TÓŻ
nymi organizacjami akademickimi, z ruchem spiskowym i rewolucyjnym.
Na podstawie licznych materiałów źródłowych stwierdzić można w spo
sób niewątpliwy, że istniały nie tylko bliskie, ale bairdzo ścisłe kontakty
między wrocławską Polonią a organizacją polskiej młodzieży studenckiej
w Berlinie, działającą również pod nazwą Polonia 13• Być może mniej
częste, ale przecież żywe kontakty i współpraca istniała między studenta
mi polskimi we Wrocławiu a młodzieżą polską studiującą na innych uni
wersytetach, zwłaszcza niemieckich. Właśnie poprzez te liczne kontakty
1? I. K obe r d o w a, Powiązania międzynarodowe polskiego obozu rewolucyj
nego w okresie powstań w XIX w. (Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich w Lublinie, t. I, Warszawa 1968, s. 287-288).
u Por. M. W a w r y k o w a, Ruch studencki w Niemczech 1815-1825, Warsza
wa 1969, s. 204, 209.
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docierały do Wirocławia pisma i wiersze rewolucyjne. W ten sposób
Wrocław stawał się integra1ną częścią ogólnopolskiego ruchu spiskowego
i rewolucyjnego. Zapewne poprzez Berlin i inne niemieckie miasta wni
wersyteckie docierały do Wrocławia materiały propagandowe z Krakowa,
a zwłaszcza z Warszawy. Ogólnie znany przecież jest fakt, że w 1819 r.
niektórzy członkowie warszawskiej organizacji studenckiej Panta Koina
przenieśli się do Berlina, zakładając tu stowarzyszenie o tej samej naz
wie. Utrzymywało ono kontakty z niemiecką organizacją burszowską
Arminia, a przede wszystkim z berlińską Polonią o.raz ze studentami pol
skimi w Heidelbergu i Paryżu. Tirudno sdbie wyobrazić, by te kontakty,
choćby za pośrednictwem berlińskiej Polonii, omijały Wrocław, stano
wiący wśród uniwersytetów niemieckich jeden z najsilniejszych i naj
liczniejszych ogrnisk polskiej młodzieży studenckiej i jej działalności
spiskowej 14.
Jest wielce. prawdopodobne, że wrocławska Polonia utrzymywała
,również kontakty ze wspomnianym przez I. Koberdową Związkiem Wol
nych Polaków, który rewolucję ludów uważał za warunek i środek odzy
skania niepodległości Polski 15. W przedstawionych wyżej, a skonfiskowa
nych studentom wrocławskim przez .policję pruską wierszach ta właśnie
id-ea wysuwa się na plan pierwszy. Istniały ,również jakieś powiązania
między polskimi studentami we Wrocławiu a uczniowską organizacją Ka
walerów Narcyza w Kaliszu, chociaż charakter tych powiązań nie jest
jeszcze bliżej znany. Warto też dodać, że w drugim i trzecim dziesięcio
leciu XIX w., jak już wspomniałem, na Uniwersytecie Wrocławskim
studiowało wielu Polaków z Królestwa Polskiego i Litwy. Oni to. we
Wrocławiu propagowali idee, które prnywieźli ze swoich stron ojczystych
i z Unirwersytetu Warszawskiego.
POLNISCHE REVOLUTIONXRE GELEGENHEITSDICHTUNG IN WROCLAW
(1812-1822)

Der Verfasser 'hatte im Deutschen Zentrala·rchiv in Merseburg einige polnische
Gedich te aufgefunden, die 1823 dur eh die Polizei konfisziert worden sind. Sie
gehtirten Mitgliedern der palnischen Studentenorganisation „Polonia", die an der
Wrocławer Universitat gewirkt hatte. Es sind Gelegenheitsgedichte, die im geselli
gen Kreise aus verschiedenen Anlassen vorgetragen bzw. gesungen worden sind.
Sie besitzen keinen grćisseren dichterJschen Wert, sind jedoch Ausdruck des Zeit
geistes, drilcken Verachtung und Hass gegen den europaischen Despotismus aus
sowie heisse Sympathie fur die europaischen nationalen und revolutionaren Be
wegungen, insbesondere filr die italienischen Karbonari.
u Historia Polski PAN, t. II/2, s. 287.
is Tamże, s. 290.
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ZWALNIANIE ROBOTNIKOW WROCLAWSKICH Z PRACY
ORAZ SPOSOBY ICH WYNAGRADZANIA W 1875 R.
Artykuł opracowano na podstawie odpowiedzi na ankietę skierowaną
w czerwcu i lipcu 1875 r. przez inspektora fabrycznego do robotników
oraz właścicieli i pracowników administracyjno-technicznych niektórych
zakładów wrocławskich 1. Po spisaniu i przeczytaniu odpowiedzi podpisy
wał ją respondent wraz ;z inspektorem fabrycznym Friefem 2• Tylko ob
szerniejsze odpowiedzi, których nie przedstawiano 111a papierze firmowym,
podpisywali sami respondenci. W sz€Ściu wypadkach odpowiedzi robot
ników podpisali też ich koledzy, którzy !Iladmienili, że podzielają stano
wisko przedstawione w ankiecie.
Obok 26 odpowiedzi wykwalifikowanych robotników i pracowników
Malaizł·o się 5 odpowiedzi właścicieli lub dyr·ektorów zakładów. Nie jest
to więc szeroka podstawa m-ódłowa. Respondenci jednak, poważnie zróż
nicowani pod względem wieku, zawodu, pozycji społecznej, zaam.gażowa
nia w działalność społeczną i polityczną, <Odpowiadali na te same pytania.
Pracowali oni w 13 fabrykach wrocławskich oraz w zakładzie fotogra
ficznym. Z zakładów budowy wagonów kolejowych zgromadzono aż 11
odpowiedzi, a z prz.ędzalni bawe1ny 4. Po 2 odpowiedzi napłynęły z fa
bry}d mebli i parkietów, z zakładów naprawczych taboru kolei dolno1 Materiały te znajdują się w ZStA Merseburg, Rep. 120 BB I 1, nr 12, adh. 7,
Reg. Bez. Breslau. Nie natrafiliśmy na dane stw1ierdzające, do i'lu osób skierowano
ankietę, czy też ile ot·rzymano odpowiedzi.
2 Urząd ten powołano dopiero w 1874 r. K. J o n c a, Polityka socjaina Niemiec
w przemyśle ciężkim Górnego Śląska, Katowice 11966, s. 156. Przeprowadzane na ślą
sku badania ankietowe stanowiły część tego rodzaju badań prowadzonych od 1874 r.
w fabrykach niemieckich. Miały one głównie wykazać, w jakim stopniu przesbrze
gane są normy prawne o zatrudnieniu dzieci (tamże, s. 157). Zgromadzony w wyniku
przeprowadzonej ankiety materiał stanowił niekiedy ważne żródło dla niektórych prac,
np. A. F r i e f, Die wirtschaftiiche Lage der Fabrikarbeiter in Schlesien, Wrocław
1876; K. Jo n c ,a, Ochrona pracy kobiet i robotników młodocianych w przemyśle
górniczo-hutniczym na Górnym Śląsku w latach 1878-1914 (Studia Śląskie, t. II,
1959); z. K w a ś n y, Z dziejów dzieci i młodocianych robotników w zakładach
przemysłowych na terenie majątków Schaffgotschów w latach 1854-1872 (Acta Uni
versitatis Wratislaviensis, Historia XVIII, 1970).
12 - Sobótka 1976, z. 2
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śląskiej oraz z takich samych zakładów kolei górnośląskiej i z drukarn�
Korna. Jeden raz reprezentowane są następujące zakłady: drukarnia
książek Freunda, wytwórnia kapeluszy ze słomy, · zakład budowy szaf
ogniotrwałych, wytwónnia czekolady i wyrobów cukierniczych, fabryka
wyrobów z CYinY oraz dwie fabryki budowy maszyn, a ponadto zakład
fotograficzny 3_
Wśród wymienionych zakładów brak takich, z których zachowałyby
się równocześnie odpowiedzi robotników i dyrektora. Wszyscy dyrektorzy
i pracownicy administracyjno-technic2'1Ili byli bezpall'tyjni i nie należeli
do związków zawodowych. Natomiast trzech robotników należało do
hirsch-<lunckerowskich związków zawodowych, jeden do związku zawo
dowego drukarzy, a ponadto trzech robotni!ków do partii socjaldemokra
tycznej, podobnie jak fotograf.
Do hirsch-dwnckero.wskich związków zawodowych należało dwóch ro
botników fabryki wagonów i jeden fabryki mebli, a do partii po jednym
robotniku z zakładów naprawczych taboru kolei dolnośląskiej i wytwórni
kapeluszy ze słomy oraz wspomniany już fotograf, który znajdował się
w kierownictwie tej partii we Wrocławiu.
Wśród robotników przeważały osoby w wieku trzydziestu-czterdzie
stu paru lat. Znacznie starsi 'byli właściciele zakładów i pracownicy ad
m.iJnistracyjno-techniczni. Niektórzy z nich mieli ponad 60 lat.
Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło sposobu zwalniania robotników
z pracy. W jednej z ankiet wyrażono pogląd, że we Wrodawiu przestrze
ga się powszechnie zasady 14-<lniowego wypowiadania pracy. Nie znalazło
to jednak potwierdzenia we wszystkich pozostałych ankietach. Obok 14-dniowego wypowiadania pracy spotykamy 7- i 1-<lniowe jej wypowia
danie. W zakładach przestrzegających 2-tygodniowego wypowiadania pra
cy dopuszczano też 1-<lniowe wypowiadanie, i to nie tylko w ciągu
pierwszych 14 dni pracy. W wypadku tygodniowego iwypowiadalilia pracy
zgłaszano decyzję odejścia z zakładu w sobotę. Czyniono to z regµły
ustnie. Tylko w dll'ukarni Korna przedstawiano ją na piśmie.
Odpowiadający na ankietę oceniali niekiedy obszenniej praktykowane
w ich za!kładach zasady zwalniania robotników z pracy, a :nie ograniczali
się tylko do ogóll!lego. określenia, że są 01ne dobre, odpowiednie itp.
Pirawie powszechną aprobatę robotników zyskała zasada jednodniowe
go wypowiadania pracy, gdyż umożliwiała szybkie zatrudlilienie w innym
zakładzie, który oferował korzystniejsze warunki. Według ankietowanych
robotników jednodniowe wymówienie nie jest też uciążliwe dla praco3 Niektóre z wymienionych zakładów już w !l.861 r. zatrudniały nawet kilkuset
robotników. W fabrykach wagonów (,,Linke" oraz „Bracia Hoffman") ,pracowało
446 i 96 robotników, w fabrykach budowy maszyn (.,Ruffer" oraz „J. G. Hoffmann")
392 oraz 58, w ,przędza1ni bawełny 245 robotnic i 35 robo1lników, a w zakładach rur
ołowiowych 52 robotników. M. v. Y s s e Is t e i n, Lokal-Statistik der Stadt Breslau,
Wrocław 1866 s. 73-74.
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dawcy, ponieważ nie musi on dalej zatrudniać robotnika, który nie był
zainteresowany rw solidnym wykonywaniu pracy po jej wymówieniu.
W wypadku jednodniowego wymórwienia przez pracodawcę stawał się
robotnik bezrobotnym z dnia na dzień. Z niebezpieczeństwa tego robot
nicy zdawali sobie doskonale sprawę, jednak opowiadali się ·za jedno
dniowym wymówieniem. Byli bowiem przekonani, że we Wrocławiu
można stosunkowo szybko znaleźć pracę, zwłaszcza gdy szło o robotników
wykwalifikowanych, a tacy głównie odpowiadali na ankietę.
Niektórzy robotnicy, opowiadający się za jednodniowym wypowiada
niem pracy, dorzucali jeszcze dodatkowe argumenty za stosowaniem tej
zasady, którą uznawano za szczególnie właściwą w wypadku robotników
fachowych. W okresie 14-dm.iowego wypowiedzenia, gdy irobotnik nie pra
cował wydajnie, pracodawca zlecał mu do wykonania gorzej płatną pra
cę. Otrzymany za nią zarobek nie zapewniał pełnego utrzymania, co zmu
szało robotnika do zaciągania pożycżek
Wyjątkowe miejsce wśród wypowiedzi robotników zajmuje ankieta
Ch. Giesego, stolaTza z zakładów :naprawczych taboru kolei .górnośląskiej,
który akceptował 14-<lniowe wypowiadanie pracy. Uznał je bowiem za
korzystne dla robotnikórw, gdyż chroniło ich. przed nagłym bezrobociem
i dawało szansę znalezienia innej pracy w okresie wymórwienia. Szło
w tym wypadku najprawdopodobniej o wypowiedzenie pracy przez za
kład.
Również P. Reinders, wspomniany już działacz partii socjaldemokra
tycznej we Wrocławiu, popierał gorąco dwutygodniowe wypowiadanie
pracy 'i. Sądził borwiem, że przynosi ono obydwu :,tronom znacznie więcej
korzyści niż szkody: robotnik nie stawał się z dnia na dzień bezrobotnym,
a pracodawca nie musiał natychmiast starać się o nowego robotnika. Do
ujemnych str0t11 z punktu widzenia robotnika zaliczał natomiast przekazy
wanie mu źle płatnej pracy w okiresie wymówienia, a z punktu widzenia
pracodawcy - niewydajną pracę robotnika w tym okresie.
Bardziej zróżmicowam.e stanowisko w sprawie terminu wypowiada.v,ia
pracy Teprezentowali właściciele zakładów i pracownicy administracyj
no-techniczni. Za jednodniowym jej wypowiadaniem wypowiadał się zde
cydowanie Hofmann, dyrektor fabryki budowy maszyn. Wychodził bo
wiem z założenia, że robotnik źmuszony do dalszej pracy po jej wymó
wieniu może rw ciągu minuty spowodować więcej szkody niż przynieść
pożytku w ciągu roku.
Innego zdania był E. Thieme, dyrektor fabryki maszyn Ruffera, który
opowiadał się za tygodniowym wypowiadaniem pracy. Według niego
dwutygodniowy okres wypowiadania mógł przynieść powai,ną szkodę
zakładowi ze strony niezdolnych lub zŁośliwych robotników. Również
' W ankiecie z 1875 r. występuje on jako fotograf, był jednak z zawodu stola
rzem. T. Mi.i 11 er, Die Geschichte der Breslauer Sozialdemokratie, cz. I, Wrocław
1825, s. 120 i 1150.
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przeciw zasadzie dwutygodniowego. wymawiania pracy opowiedział się
A. Anderssohn, właściciel zakładu wyirO'bów z ,ołowiu i. cyny. Sądził bo
wiem, że jest ona korzystm.a dla pracobiorcy. W wypadku przyjęcia do
,pracy nieodpowiedniego robotnika musiano mu płacić przez 2 tygodnie,
chociaż należało się pozbyć go znacznie prędzej.
S. E. Saladin, dyrektor przędzalni 'bawełny, podobnie jak F. Riedel
jej nadzorca, opowiedzieli się zdecydowanie za 14-dniowym wypowiada
niem pracy. Szło im o możność uzyskania dłuższego okresu, w którym
chociaż wstępnie. można było przyuczyć nowego robotnika do pracy s.
Stanowisko powyższych osób wynikało głównie z oceny korzyści ekono
micznych, jakie zakładowi przynosił dany sposób wypowiadania pracy.
Zarówno pracobiorcy, jak i .pracodawcy stali na stanowisku, że nie
należy zwalniać robotniJków podczas pracy akordowej, a jedynie po jej
zakończeniu. Oznaczało. to właściwie w praktyce maksymalnie 14-dniowy
okres wypowiedzenia, gdyż wykonanie określonej pracy akordowej trwa
ło z reguły od jednego do czternastu dni. Wyjątkowa sytuacja panowała
w fabryce mebli, w której zlecano niekiedy pracę akordową nawet na
okres od trzech tygodni do sześciu miesięcy. Tylko A. Schmidt, ślusarz
fabryki budowy wagonów, członek hirsch-dunckerowskich związków za
wodowych, opowiadał się za możliwością zwalniania ro'botm.ików z za
kładu w trakcie pracy akordowej. Sądził jednak, że powstające z tego
powodu szkody dla zakładu powinni pokryć zwalniający się.
W wypadku pracy akordowej zawierano umowę z. r ·obotnikiem lub
robotnikami o wykonanie określonego zadania. W U6tne.j umowie ustalaino
ponadto termin wykonania oraz wysokość wynagrodzenia. G<ly danemu
robotnikowi pomagali tzw. czeladnicy, również w umowie podawano przy
padającą na nich część wynagrodzenia. Sami czeladnicy nie zawierali
jednak umowy. Czynił to w ich imieniu wspomniany robotnik, o�reślany
jako majster. Umowę z takim robotnikiem zawierał majster zakładu. On
też przyjmował wykonaną pracę i �bliczał wynagrodzenie, którego część
5 Stanowisko Saladina stanie się bardziej �rozumiałe, gdy przytoczymy podane
w jego odpowiedzi liczby przedstawiające fluktuację załogi przędzalni:'

Rok

Liczba
robotników

Robotnicy,
którzy zwolnili się z pracy
liczba

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875

200
200
230
230
235
250
300
315

Żródlo: Zob. przyp. I, k. 96.

140

ISO

165
172
198
118
160
50

procent

70,0
75,0
71,7
74,8
84,2
47,2
53,3
(w pierwszym kwartale)
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przypadała wspomnianemu robotnikowi oprócz wynagrodzenia za właściwą pracę. Podział ten następował pod nadzorem majstra zakładowego.
W fabryce wagonów kolejowych kowal E. Heidenreich otrzymywał 2, 5
sgr (8,30/o) od każdego talara, a dopiero pozostałą kwotę dzielono między
wszys'tkich członków zespołu, w którego imieniu zawarł umowę o wyko
nanie danej pracy akorrdowej.
Wynagrodzenie za pracę akordową wypłacano przeważnie po jej za
kończeniu. Jeśli jednak trwała o.na zbyt długo, wykonujący ją otrzymy
wali zaliczkę po tygodniu. Wysokość zaliczki zależała od aktuaJJilego sta
nu wykonywanej pracy. Różnicę w stosunku do pełnego zarobku wypła
cano dopiero po zakończeniu pracy. Tak postępowano m. in. w fabryce
szaf ogniotrwałych. Ponadto przewidywano dodatkową wypłatę w wy
padkach, gdy robotnik potrzebował więcej pieniędzy, np. na zapłacenie
czynszu mieszkaniowego, kupno odzieży lub inne nadzwyczajne wydatki
rodzinne.
W systemie pracy akordowej różnego rodzaju zaliczki stawały się tym
bardziej konieczne, że pełna wypłata zarnbku następowała niekiedy
z o.późinieniem. We wrocławskiej przędzalni bawełny zarobki za tydzień
od 1 do 7 danego miesiąca wypłacano dopiero 14, gdy w tym dniu wy
padała sobota. W fabryce wagonów robotnicy otrzymywali wynagrodze
nie w sobotę za pracę wykonaną od czwartku poprzedniego tygodnia do
czwartku tygodnia, w którym następowała wyplata. Piątek i sobotę prze
znaczano na opracowanie listy płac. Wysokość tygodniowych zaliczek
ustalano w stosunku do. normalnego tygodniowego wynagrodzenia za pra
cę dniówkową, a pozostałą różnicę wypłacano po za!kończeniu pracy.
J. Kramer, stolarz fabryki mebli, w której praca akord.owa trwała na
wet pól roku, bardzo chwalił tygodniowy system wypłacania zarobków,
gdyż nie stawiał on robotników w trudnych sytuacjach finansowych.
Tygodniowe wypłaty uważano .za dobre głównie dlatego, że robotnik
nie czekał długo. na wynagrodzenie. Za tym rodzajem wypłaty opowiadał
się też P. Reinders. Warto dodać, że przeważnie co tydzień otrzymywali
również zarobki robotnicy dniówkowi.
Inaczej postępowano w zakładach naprawczych taboru kolei dolno
śląskiej. Zatrudnieni w l!lich robotnicy otrzymywali wynagrodzenie 2 o:azy
w miesiącu (2 i 14). J. Kracker, czeladnik rymarski tych zakładów zna
ny szczególnie w późniejszych latach działacz socjaldemdkracji wrocław
skiej, był zdania, że system ten jest zwłaszcza ,niekorzystny dla robot
ników podejmujących dopiero pracę, którzy musieli czekać 2 tygodnie
na wynagrodzen1e, co zmuszało ich często do zaciągania pożyczek trud
nych następnie do spłacenia. Zdecydowane pierwszeństwo dawał tygod
niowemu systemowi wypłat.
Wyjątkowo w drukarni Korna stosowano zasadę miesięcznego wypła
cania zarobków. Tutejsi pracownicy mogli jednak co tydzień otrzymać
część zapłaty w wysokości 1/2-3/4 zarobionej kwoty. Referujący to zagad-
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menie faktor C. Sauer nadmienił, że system ten jest korzystniejszy dla
robotników i pracodawcy. Robotnik otrzymując co tydZr ień �liczkę może
zaspokoić bieżące potrzeby, gdy tymczasem wypłata w końcu miesiąca,
obejmująca również WYl!'ównanie w stosunku do faktycznego zarobku za
poprzednie tygodnie, umożliwia zapłatę czynszu mieszkaniowego i innych
jednorazowych :większych wydatków, o co znacznie trudniej przy wy
płacie pełnych zarobków co tydzień. Dla pracodawcy system ten był dla
tego wygodny, że powstrzymywał robotników przed częstym, zbyt pos
piesznym opuszczaniem pracy bez wymówienia.
Tylko P. Reinders wypowiedział się krytycznie na temat wysokości
zaliczek, gdyż jego zdaniem stanowiły one zaledwie 3/5 faktycznych za
robków. Pozostała część zambków w rę!kach fabrykanta dawała mu dobrą
okazję do różnych potrąceń.
Niekiedy skairżono się na terminy dwutygodniowych wypłat. Ch. Gie
se, stolarz rZakładów 1I1.aprawczych taboru kolei górnośląskiej, kryty,kował
wypłaty zarobków 4 i 19 danego miesiąca, a więc w 4 dni po oddaniu
pracy. Gdy w dniach tych wypadała niedziela lub święto, zarobki wy
płacano w dniu następnym. Krytykujący .wychodził z założenia, że ro
botnik potrzebuje pieniędzy przede wszystkim na pierwszego, głównie by
zapłacić czynsz i inne -r achuinki miesięczne. Z kwoty, którą otrzymywał
19, nie był w stanie zachować odpowiedniej części do pierwszego i równo
cześnie po!krywać bieżących wydatków. Szczególnie kłopotliwe było ter
minowe regulowanie czynszu. Przesuwanie terminu płacenia do 4 czy 5
danego miesiąca ,naTażało robotnika niekiedy na nieprzyjemności, zwłasz
cza gdy chciał mnienić mieszkanie i zabrać swoje meble. Proponował więc
Giese, łby terminy wypłaty zarobków uwzględniały terminy ważniejszych
wydatków robotników.
A. &hubart, pracownik fabryki wagonów, członek hirsch-dunckerow
skich :związków zawodowych, wyszedł nieco poza ogólną ocenę systemu
pracy akordowej. Wprawdzie i 01I1 ocenił ją bardzo dodatnio, niemniej
jednak dodał, że stosUillki w pracy były.by korzystniejsze dla praoodawcy
i robotników, gdyby ci ostatni mogli uczestniczyć w podziale tzw. czyste
go do.chodu. W takim wypadku robotnicy oszczędzaliby surowców, w okre
sie złej koniunktury przyjęliby prędzej obniżkę zarobków, gdyż leżałaby
im na sercu sprawa przyszłości zakładu, oraz pracowaliby pilniej, ponie
waż od osiąganego p,rzez zakład dochodu zależałaby też wysokość ich
zarobków.
Po-wyższy problem podjął też stelmach W. Weigel, pracownik tej sa
mej fabryki, należący również do hirsch-dunck€rowskich związków za
_wodowych. Opowiedział się on za dotychczasowymi metodami wynagra
dzania i nie dostrzegał żadnej specjalnej korzyści w ewentualnym pairty
cypo.waniu w tzw. czystym dochodzie fa'bryki. Uważał bowiem za lepszy
równomierny i stały zarobek niż .wątpliwy i zmieniający się zarobek
związany z udziałem w tzw. czystym dochodzie fabryki.
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W interesujących nas zakładach wrocławskich stosowano różne sposo
by zwalniania robotników, którzy w zasadzie prawie powszechnie apro
bowali jednodniowe wymówienie pracy. Zdania na ten temat właścicieli
zakładów i ·pracowników administracyjno-technicznych były bardzo zróż
nicowane, uzależnione od korzyści, jakie przynosił zakładowi dany system
zwalniania. Powszechną aprobatę zyskało też wypłacanie im zarobków
co tydzień, podobnie jak i praca akordowa, dająca możność otrzymania
wyższych zarobków, zwłaszcza pilnym i zdolnym pracownikom, którzy
w jej wypadku nie byli zrównywani w płacach z przeciętnymi i gorszymi
robotnikami, tak jak to miało miejsce prey pracy dniówkowej 6•
ARBEITSENTLASSUNGEN UND BELOHNUNGSWEISEN VON WROCLAWER
ARBEITERN IM JAHRE 1875
Der Artikel ist anhand von Antworten auf eine Umfrage entstanden, die ein
Fabrikinspektor im Juni/Juli 1875 durchgefiihrt hatte. Befragt wurden sowohl Arbei
ter als auch die Besitzer sowie technische und Verwaltungsangestellte mehrerer Be
triebe in Wrocław. Aus der Um:firage geht hervor, dass die Arbeiter auf unter
schiedliche Weise entlassen worden waren und ihrer,seits fast durchgangig die ein
tagige Kilndigungsfrist approbierten. Die Meinungen der Fabrikbesitzer und der
Angestellten waren in dieser Frage sehr unterschiedlich, abhangig vom Nutzen,
welchen das jeweilige Kilndigungssystem dem Betrieb erbrachte. Die Arbaiter bil
ligten auch allgemein den Wochenlohn, wie auch die Akkordarbeit, die die Erzie
lung hi:iherer Li:ihne ermi:iglichte, woran insbesondere die fleissigeren und begabteren
Arbciter intcrcssicrt waren, die im Falle des Tagelohnes mit den durchschnittlich
und schlechter arbeitenden gleichgestellt wurden.
6 W fabryce wagonów kowal mógł otrzymać za dniówkę 25 sgr, a za pracę
akordową, wykonaną w tym samym czasie, od 1 tal. do 1 tal. 71/2 sgr (tamże, k. 77),
blacharz natomiast zarabiał za dniówkę, trwającą 10 godzin, 27 1/2 sgr, a za pracę
akordową w tym czasie otrzymywał, w ostatnim pomyślnym półroczu, średnio
50 sgr (tamże, k. 80). ślusarz zarabiał za dniówę 20 sgr, a za pracę akordową w cią
gu dnia 25 sgr (tamże, k. 81).
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MIĘDZY BERLINEM A WATYKANEM.
DZIALALNOSC DYPLOMATYCZNA KARDYNAŁA KOPPA
Kardynał Jerzy Kopp, biskup wrocławski, znany jest dobrze polskiej
literaturze histo,rycznej przede wszystkim jako wróg ruchu naTodowego
na Górnym Śląsku. A przecież w literaturze niemieckiej spotkać można
oceny Kappa, kwalifikujące go bardzo wysoko. Nie biorąc pod uwagę
apologetyczinych biografii, Bachem - prawda, że oficjalny dziejopis ka
tolickiego Centrum, ale reprezentujący pod wieloma względami.: odmien
ne stanowisko niż kardynał - wznawał go za najwybitniejszą postać
wśród biskupów niemieckich od czasów Kettelera; gdzie indziej pisał, że
. Kapp wywierał „inajgłębszy wpływ za wszystkich niemieckich biskupów
od dni arcybiskupa Geissela z Kolonii", lub wspominał o jego „nadzwy
czajnych uzdolnieniach dyplomatycznych" (,,ausgezeichnete staatsmanni
sche Befahigung") 1. Niedawno zaś jeden z historyków .napisał, że w swoim
czasie był on „najbairdzie, j fascynującą, ale i najbardziej spomą postacią
s
po stronie kościoła" 2• Blikie
stosunki łączyły Koppa z kanclerzami:
3
Bismarckiem i Biilowem , a także z Wilhelmem TI 4. W sumie· więc bi
skup wrocławski był postacią zasługującą na bliższą uwagę, mimo to brak
jednak dotąd jego biografii naukowej 5•
Jedną z najważniejszych dziedzin działalności Koppa było pośrednicze
nie między Berlinem a Watykanem. Już gdy w 1881 ir. został on bisku
pem Fuldy, (.z ówczesnych kilku nowych bis!kupów Kopp był w najwięk
szym stopniu kandydatem Bisma:rcka), mówiono, że rząd uzyskał w ten
1 K. B a c h e m, Vorgeschichte, Gescluchte und Politik der deutschen Zentrums
partei, t. IV, s. 28-29, t. VII, s. 416.
2 R. Mo r s e y, Die deutschen Katholiken und der Nationalstaat (Hist. J•ahr
buch, t. 90, 1970, s. 46).
s B. B ii 1 o w, Denkwii.rdigkeiten, t. IV, Berlin 1931, s. 679.
4 Ze wszystkiich biskupów niemieckich cesarz u:mawał tylko Koppa (Ereignisse
und Gestalten, Leipzig 1922, s. 178), którego określał: ,,natura semplice •accorta ge
nuinamente germanica", list z 12 I _1887, F. X. S e p p e 1 t, Kardinai Georg Kopp
(ZfGS, t. 50, 1,916, ,s. 297). Kopp bywał też u Bleichrodera, K. Sc h 1 o zer, Letzte
romische Briefe, Berlin JJ.924, s. 163---165.
s Wspomniany już Morsey zapowiadał wydanie listów Kop;pa, Probieme des
Kuiturkampf-Forschung (HJ, t. 83, 1964, s. 220, przyp. 16), ale nie udało mi się
stwierdzić, czy ukazały się one.
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sposób swojego „biskupa pokoju" 6• Wkirótce przyszły nowe nomil!lacje,
głównie ze strony Bismarcka - udział w odnowionej pruskiej Radzie
Państwa (1884), dożywotnie członkostw.o Itby Panów (1886), biskupstwo
wrocławskie (1887) i kapelusz kardynalski (1893). Nie· od razu tTudna
misja pośredniczenia w poprawianiu stosUII1ków między rządem Niemiec
i Prus oraz Watykanem dawała pomyślne rezultaty 7• Szczytowy jej okres
przypadał na lata 1886-1887 przy pertraktacjach w sprawie uchwalania
przez sejm pruski dwóch najważni€jszych ustaw likwidujących Kultur
kampf. To właśnie Kopp umożliwił Bismarckowi porozumiewanie się
w tym czasie z Leonem XIII prawie czy całkowicie bez udziału partii
Centrum. Mimo częstych konfer€111cji Koppa z jej przywódcą, Windthar
stem, drogi ich rozchodziły się bardzo wyraźnie - Windthorst stawiał
znacznie dalej idące żądania, chcąc, jak zarzucał mu Kopp, osiągnąć
wszystko albo 111ic, gdy biskup w bardzo poważnej mierze szedł na rrękę
kanclerzowi i w tym kierunku także inspirował Stolicę Apostolską s. Je
szcze wyraŹllliej stanowisko Koppa zarysowało się 111a przełomie lat 1886
i 1887 w sprawie tzw. septennatu, gdy Bismarck żądał od parlamentu
uchwalenia budżetu wojskowego na 7 lat. To właśnie Kopp był tym,
który w sposób najskuteczniejszy .przyczynił się do zapewnienia Bismarc
kowi poparcia Watykanu. Papież starał się 111iemal wymusić na Centrum
zgodę na przyjęcie projektu rządu 9.
Stanowisko Koppa wynikało z cał-Oksztaltu jego poglądów. Należał do
pokolenia katolików, które już w pełni akceptowało maloniemieckie zjed
noczenie kraju, d€klarowało swoje przywiązanie do cesa,rza (Wilhelm II
jako „auch der Kaiser der Katholiken") i państwa, ulegało hasłom nacjo
lilalistycznym (,,an Vaterlandsliebe wollen wir, Katholiken, wkklich kein
em nachstehen"). U Koppa dochodził do tego konserwatyzm, niechęć do
parlamentaryzmu i wszelkich przejawów demokratyzmu 10. Było rzeczą
6 J. He c 'k e 1, Die Beilegung des Kultu.rkampfes in Deutschland (Zeitschrift
der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte, t. L, Kanon. Abt. t. XIX, 1930, s. 280282, 287).
1 Wbrew Koppowi tajna konferencja biskupów w 1882 r. w Moguncji opowie
działa się przeciwko ustępstwom wobec rządu, He c k e 1, op. cit., s. 300. W a.885 r.
Leon XIII mimo próśb m. in. Koppa odmówtił uznania protektoratu Niemiec nad
misją w Szantungu, J. S c h m i d 1 i n, Papstgeschichte der neuesten Zeit, t. II,
Mtinchen 1935, s. 526.
s Powołanie Koppa do Izby Panów określano' już współcześnie jako „Ka1tstel
lung Windthorsts und des Zentrums", M o r s e y, op. cit., s. 235.
o Dodać warto, że w czasie wyborów „kartelowych'' w styczniu 1887 r. Kopp
na swoim terenie ściśle wspóJipracował z władzami lokalnymi, myślano też o wy
stawieniu jego kandydatury (korespondencja w AAWr., Akta Biskupów. Akta
Koppa, nr 8).
10 O Toli Koppa w latach osiemdziesiątych literatura jest bardzo obfita. Wspo
minają ·o nim wszystkie większe opracowania dziejów Kulturkampfu, dziejów pa
piestwa i stosunków jego z Niemcami. W sprawie nominacji na bisku,pa wrocław
skiego dodatkowe materiały w ZStA Merseburg, Rep. 76, IV Sect. la, Abt. II, Dioe..
zese Breslau, nr 3, t. III-IV.
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charakterystyczną, że Kapp w swojej działalności na większe trudności
natrafiał ze strony kół kościelnych, a zwłaszcza Centrum, niż ze strony
rządu, a więc dla tego ostatniego jego stanowisko musiało być pomyślniej
sze. Drugim zjawiskiem godnym zapamiętania jest fakt, że prawdopodob
nie Kapp donosił irządowi o instrukcjach z Watykanu i o projektowainych
krokach kurii i biskupów 11.
W swoich najważm.iejszych przejawach Kulturkampf zakończył się
ostatecznie w 1887 r., później chodziło najwyżej o usuwanie jego resztek.
Zmiana ta mogła osłabić tak silne stanowisko Kappa, gdyż nie było już
równie ważnych i skomplikowanych problemów między Berlinem a Wa
tykanem. Po dymisji Bismaircka w 1890 r. zmieniła się także pozycja Cen
trum, co również mogło czynić akcję Kappa nie :tak istotną 12. Stało się
jednak inaczej i nie bez racji dostrzegano, że zajmował nadal pozycję
kluczową zarówno do końca pontyfikatu Leo111a XIII, jak i w pierwszej
części rządów Piusa X.
Problemów, którymi zajmował się, było wiele. W marcu 1890 r. na
konfeirencji w sprawie ,opieki społecznej nad a-o:botnikami reprezentował
Leona XIII, a w grudniu przewodniczył konferencji nad reformą szkol
nictwa średniego 13• Załatwiał też różne drobniejsze sprawy 14. Coraz
większą jednak rolę w jego misjach między Beirlinem a Watykanem od
grywały także sprawy polskie.
Nie jest znana dokładll1ie akcja Koppa przy nominacji Dindera, ale,
w tym czasie inne aspekty stosunków prusko-watykańskich były z pew
nością ważniejsze w jego działalności. W czasie kontaktów w 1888 r.
sprawy polskie przejawiały się w kilku zagadnieniach. Leon XIII pisząc
do Bismarcka wspominał o sprawie otwaircia seminarium pozm.ańskiego 15,
M o r s e y, op. cit., s. 235.
Znaczenie Koppa dla wzajemnych stosunków szczególnie często podkreślał
Watykan (por. np. list Leona XIII do Bismarcka z 17 I 1888, ZStA Merseburg, Rep.
76, I Sect. 28 A, n:r 15, k. 2-4; ,pismo Rampolli do Koppa z 18 II 1888, tamże,
k. 32). Kopp potrafił obrazić się, gdy widział, że załatwtiano coś bez jego udziału
(pisma Bismarcka i Gosslera do Koppa z 2 VI 1888, tamże, k. 80-81 i 82-84).
W styczniu 1889 r. kursowały wieści o ewentualnym utworzeniu biskupstwa berliń
skiego (ZStA Merseburg, Rep. 76, IV Sect. la, Abt. II, Dioezese Breslau, nr 3, t. IV).
Mogłoby to oznaczać zmniejszenie wpływów Koppa, ale z drugiej strony w kwtiet
niu 1889 r. mówiono o podniesieniu biskupstwa wrocławskiego do rangi arcybis
kupstwa (tamże).
18 Por. np. B a c h e m, op. cit., t. V, s. 94; Georg Kardinal von Kopp, w rocław
,
1912, s. 23.
1, Nip. namiestnik Alzacj i i Lotaryngii prosuł go o pośrednictwo w sprawie
obsadzenia biskupstwa w Strasburgu, B. Hu t t e n - C z a p s k i, 60 lat życia towa
rzyskiego i politycznego, t. I, Warszawa 1936, s. 229.
1s List Leona XIII z 117 I 1888 (,por. przyp. 12). W dalszym ciągu załatwiania tej
sprawy rokowania toczyły się przy udziale Koppa i Dindera, przy czym ten pierw
szy wywierał rnacisk na arcybiskupa w duchu postulatów rządu. Częściowo rokowano
przy udziale oficjalnego ,przedstawiciela Prus w Watykanie, Schlozera (listy min.
11

12
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a Kopp w czasie audiencji w Watykanie mówił o kwestii nauki religii;
stawał mimo pewnych wątpliwości całkowicie na ,gruncie rozporządze1i.
z lat siedemdziesiątych i starał się przekonać kardynałów, że używanie
w minimalnym stopni.u języka polskiego jako pomocnicze, go przy nauce
religii w niczym nie narusza interesów kościoła. Inspirował także ,papieża
w niechętnym duchu pr.zeciwko Słowianom austriackim 1s. Cechą stosun
ków między Berlinem a Waty'kanem od 1888 r. było to, że kanclecrz nie
chciał dalszych .kiroków ustawodawczych, a wszelkie ustępstwa chciał
wprowadzać w życie dro,gą administracyjną 17• Przy cr-egulowaniu spraw
polskich była to dla rządu droga wymarzona.
Większego znaczenia sprawy te w działa1ności Ko,ppa nabrały w la
tach dziewięćdziesiątych. W jesieni 1891 •r. wziął on czynny udział w do
prowadzeniu do nominacji Stablewskiego na arcybiskupa 1s. Sytuacja
komplikowała się, gdy �arastać zaczęły nastroje antypolskie. Z jednej
strony władze starały się go poprzeć wobec ataków prasy polskiej 19,
z drugiej narrażony był 111a za�zuty zbyt filopolskiego stanowiska 20.
Wkrótce jednak w watykańskiej akcji Koppa pojawił się nowy mo
tyw, mianowicie stosunek do ruchu polskiego na terenie jego własnej
diecezji na Górnym Śląsku. W czasie audiencji u pa,pieża 25 II 1896 r.
mówił o tym obszernie Leonowi XIII, .zajmując przy tym stanowisko nie
zmiernie charakterystyczne, •różniące go wyraźnie od pozycji Centrum.
O wywołanie ruchu polskiego obwill1iał duchowieństwo, które oponowało
przeciw rządowej polityce szkolnej, co stworzyć miało korzystną sytuację
oświaty do Bismar,cka z 28 VI 1888 i Bismarcka do Schlozera z 4 VII i inne, ZStA
Merseburg, Rep. 76, I Sect. 28 B, nr 41, k. 87, 92, 99-100 i nn.). Celem, władz było
z!'I1niejszenie wpływów polskich w seminarium, aby - jak pisał Bismarck - nie
stało się ono „Pflanzschule des revolutionaren (!) Polentums".
16 Raport Koppa do Bismarcka z 31 I 1888, ZStA Merseburg, Sect. 28 A, !Ilr 15,
k. 5--19. Działalność Koppa w austriackiej części jego diecezji jest zagadnieniem
odrębnym, niemniej przytoczyć można sporo przykładów zwalczania przez niiego
ruchu polskiego 1 czeskiego (nip. raport Reussa, Wiedeń, do Capriviego, z 21 XI 1891,
ZStA Merseburg, Rep. 76, IV Sect. la, Abt. II, Dioezese Breslau, nr 3, t. IX, k. 910, pochlebnie oceniał tę działalność i stwierdzał, że Kopp zwalcza „po'lonizacyjne
tendencje z Krakowa". O Koppie pisała wielokrotnie prasa galiicyjska i „Gwiazdka
Cieszyńska", a zdarzało się, że swoje kroki na tamtym terenie uzgadniał z władza
mi w Berlinie (por. np. korespondencję Koppa z Bethmannem-Hollwegiem z '1910 r.,
ZStA Potsdam, 07.01, Reichskanzlei, Reg. 1900-1918, I Gr. 28 Parteien, 1s, t. V).
17 Pismo Koppa do Bismarcka z 14 m: 1888, ZStA Merseburg, Rep. 76, I Sect.
28A, nr 15, k. 29.
1s Materiały w ZStA Merseburg, Rep. 76, I Sect. 28 A, nr 16. Bliżej piszę o tym
w artykule Tragizm ugody (Przegląd Zachodni, R XXXI, 1975, t. I, nr 1-2).
t9 ZStA Merseburg, Rep. 76, IV, Sect. la, Abt. II, Dioezese Breslau, ·nr 3, t. IX,
k. 6.
2o Pisma Koppa, broniącego się przed zarzutami, do min. oświaty i do cesarza
z 30 XI 1893, AAWr., nr 1. Odpowiedź niezbyt przekonanego cesarza z 7 I 1894,
tamże. Niewiele mięsięcy wcześniej Kopp brał aktywny udział w akcji na rzecz
rządowego projektu reformy wojskowej, B a c h e m, op. cit., t. V, s. 280-282.
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dla galicyjskich i poznańskich agitatorów 21• W niczym zdania te nie roz
nily się od stanowiska władz. Swoje postulaty wymierzone przeciwko
polskiej prasie Kopp powtórzył w rozmowie z Rampollą, przy czym od
niósł wrażenie, że nie ma mowy o popieramiu Polaków przez Watykan z2.
Ponieważ Watykan o sytuacji Polaków w zaborze pruskim informo
wał się niejednokrotnie u Stablewskiego 23, zadaniem Koppa było także
kontrolować sprawozdania tego ostatniego i przeciwdziałać, gdyby za
wierały coś :niewygodnego dla rządu. Nic więc dziwnego, że Biilow,
ówczesny przedstawiciel Rzeszy w Rzymie, bronił Koppa przed zarzutami
zbyt mało zdecydowanego wobec Polaków stanowiska, dodając, że we
dług uzyskanych w kurii informacji sprawozdania iKoppa o położeniu
Polaków różnią się zasadniczo od sprawozdań Stablewskiego 24•
Szczególnie jaskrawo wyglądała rola Koppa w sprawie wrzesińskiej.
Rozgłos wypadków i ich reperkusje w różnych k,rajach (zwłaszcza w Ga21 Raport Koppa do Auswartiges Amt, ZStA Merseburg, Rep. 76, I Sect. 28 A,
nr 15, k. 132-133: ,,Dagegen macht mir in meiner Dioezese eine andere Bewegung
[poprzednio omawiał ruch socjalistyczny w innych częściach Niemiec) grosse Sorge
und vielen Kummer. Der oberschlesische Klerus in den po1nisch-redenden Gegen
den Schlesiens sei mit den Anordnungen der Staatsregierung, welche auf die
Zuriickdrangung der <polnischen und Forderung der deutsche Sprache in der Schu
le gerichtet seien, nicht zufrieden und hatte seit Jahren eine starke Gegenagitation
betrieben. Wiederholt habe ich denselben gewarnt und auf die Gefahr Aufmerksam
gemacht, dass diese Agitation fur die Sprache auch allmallig andere Ziele in sich
annehmen werde. Das sei nun leider jetzt eingetreten, indem durch galizische und
posensche Agitatorem die Agitation filr die Sprache in eine nationalpolnisc'he um
gestaltet worden sel. Da der grOsste Tei1 des Klerus diese Ziele zuriickweiscn
suchte, jene weltliche A.gitatorem alles aufzubieten, urn die Autoritat des Klerus
im Volke zu untergraben. Der Klerus sehe jetzt wohl seinen Fehler ein und wehre
sich gegen diese Angriffe. Ob ihm aber diese noch gelingen werde, sei fraglich;
als dann aber wurde sich die nationale Bewegung li.rnmer mehr in eine sozial demo
kratische ausgestalten. Ich mochte daher den Heiligen Vater dringend bitten, den
hetzerischen Agitatoren seinen Segen nicht ferner zu senden, wenn dieselben ihn
durch ein scheinbar loyales Telegramm zu tauschen suchen urn da,nn mit dem
papstldchen Segen an der Spitze des Blattes den verwerflichen Inhalt desselben zu
decken und das einfache Volk zu verfilhren, wie leider jetzt vielfach geschehe.
Der Papst missbilligte dieses durchaus und versprach dem Staatssekretar hierin die
grosste Vorsicht einzuscharfen".
2! Tamże, k. 135: ,,Filr die Polen und ihre Klagen habe ich bei dem Kardiinal
Staatssekretar keinerlei Sympathie entdeckt, auch ist nicht zu filrchten, dass dieses
durch die Anwesenheit des Erzbischofs von Posen wie des Fiirstbischofs von Krakau
geandert werde; das Gegentell habe ich aus dem Munde des Papstes gehort und
Bilrge dafilr sind die Hinneigung zu Russland und die Geschicklichkeit des russi
schen Minister-Prasidenten Iswolsky".
2s Tajne pismo Wilamowitz-Moellendorffa do Bossego z a.5 IV, Marschalla do
Bossego z 28 IV, Billowa do Hohelohe-Schilligsm.irsta z 16 IV, odpis memoriału
Stablewskiego b.d., ZStA Merseburg, Reip. 76, I Sect. 28 A, n'l' 15, k. 3, ,t--:5, 6-9,

9-12.

24 Sciśle <poufne ,pismo Billowa do Hohelohe-Schillingsf.ilrsta z 30 VII 1897,
ZStA Merseburg, Rep. 77, Tit. 343 A, nr 122, t. 31, k. 16-17.
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licji) za.niepokoiły Watykm. Rampolla zwrócił się do Koppa o informa
cje, także o wiadomości o zachowaniu się Stablewskiego 25• Kopp, który
jednocześnie starał się powstrzymać Stablewskiego przed lcr'ytykowaniem
polityki władz, wysłał do Rampolli Tap?rt, przyznający wprawdzie za
ostrzenie postępowania władz, ale winą za wypadki obciążający głównie
stronę polską. Informacje Koppa spowodowały, że Stablewski otrzymał
od Rampolli d.elikatne IIlapo.mnienie i zalecenie wpływania na uspokoje
nie nastrojów ludności. Nie tylko Kopp mógł natychmias t pochwalić się
ministrowi oświaty, że jego raport na pewno uspokoi Watykan, ale i po
seł pruski w Watykanie, a za nim Auswartiges Amt z Tadością notowali,
iż Kopp po iraz pieTwszy wskazał Stolicy Apostolskiej, że Stablewski
„w swoim wystąpieniu i podjętych krokach 111ie zawsze okazał pożądaną
ro:&Wagę", a dalej, że w raporcie Kappa można wyczytać to stanowisko,
które zawsze zalecał rząd pruski 20. Jeżeli więc władze zaniepokojone były
możliwością powikłań w stosunkach z Watykanem 27, po interwencji Kop
pa mogły się w znacznej mierze uspokoić. Kopp zapewniał Biilowa, że
kanclerz może być „całkowicie pewny kardynała-sek•retarza stanu i kie
rowniczych kół watykańskich", a Polakom 111ie uda się rzucać mu kamie
ni pod nogi 2s. W tych więc latach, choć zakres działalności Koppa był
znacznie szerszy 29, przecież sprawy polskie o�grywały w niej rolę pierw
szoplanową.
W latach 1903-1904 pozycja Koppa w stosunkach między Berlinem
a Watykanem jakby się nieco zachwiała. Przykładem może być fakt, że
niezależnie od normalnych stosunków dyplomatycznych Biilow w kon2. Pismo z 18 XII 1901, AA Wr., nr 19.
26 Brudnopis pisma Koppa do Rampolli z 21 XII 1901, AAWr., nr 19; Kopp do
min. oświaty 22 XII 11901, gabinet pruski do Koppa 29 XII 1901, ZStA Merseburg,
Rep. 76, 1, Sect. 28 B, nr 46, k. 69, 72-73; Rampolla do Stablewskiego 14 VII 1902,
AAWr., n:r 19; Rotenhan do Biilowa 9 IV 1'902, ZStA Merseburg, Rep. 76, 1, Sect.
28 B, nr 46, k. 77; ściśle poufne p'ismo Auswartiges Amt do min. oświaty z 23 IV
1902, tamże, k. 76; tajne .pismo Rotenhana do Auswartiges Amt z 26 VI 1902, tamże,
Rep. 77, Tit. 871, nr 1, t. 5, k. 2-3.
27 Sciśle ,poufne pismo Auswartiges Amt do min. ośwliaty z 16 I '1902, ZStA
Merseburg, Rep. 76, 1, Sect. 28 B, n:r 46, k. 74, ze stwierdzeniem, że Watykan nie
może milczeć, gdy chodzi o niedostat�zną naukę religii; ściśle poufne pismo Bil
Iowa do Koppa z 15 III 1902, ZStA Potsdam, 07.01, Reichskanzlei, Reg. 1900-1918,
I Gr. 28, Parteien, 15, t. V, k. 211-212, ze stwierdzeniem: ,,Ich lege, W!ie ich aus
drticklich betonen mochte, dass grosste Gewicht darauf, dass die guten Beziehungen
zwischen der Kurie und Deutschland durch die Polen nicht getriibt werden".
2a B li 1 o w, op. cit., t. I, s. 589.
29 Na ,przełomie XIX i XX w. Kopp brał udział, z różnym zresztą skutkiem,
w kształtowaniu postawy Centrum w sprawie nowego kodeksu cywilnego, pierw
szej ustawy flotowej (B ach e m, op. cit., t. VI, s. 28-29, 33, 43, t. VII, s. 267) i wy
prawiał się do Rzymu w sprawie p:rotektoratu niemieckiego nad misjami na Wscho
dzie (S e p p e l t, op. cit., s. 296), działał też na konklawe w 1903 r. (S c h m i d
l i n, op. cit., t. III, s .17; B ii l o W, op. cit., t. I, s. 619-623).
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taktach posługi"".ał się politykiem centrowym Hertlingiem ku oburzeniu
Koppa, który przestrzegał przed małym doświadczeniem wysłaI1!11ika kan
clerza 30. Mógł to być ukłon Biilowa pod adresem Centrum, z któ:rym
liczył się wówczas bardzo (Centrum to atut - mawiano), ale nie wyklu
czone, że powodem były także wypadki na Górnym śląsku, kompromita
cja Koppa w sprawie małżeństwa Korfantego i w ,procesie przeciw Gór
noślązakowi. Rzecz cha,:rakterystyczna, że 1I1a wiosnę 1904 r. nuncjusz
z Monachium zażądał od kogoś innego sprawozdań o sytuacji na Górnym
tać się począł wokół sprawy następstwa po Stablewskim, aktualnej już
w końcu 1904 r. widać znowu ślady akcji ·biskupa wro, cławskiego 32: krzą
tać się począł· wokół sprawy następstwa po Stablewskim, aktualnej już
przed śmiercią .arcybiskupa, a ,ciągnącej się pófoiej p,:rzez wiele lat. Sta
nowisko Koppa w tym czasie było chyba jeszcze bardziej prorządowe niż
poprzednio. Nie bez kozery w 1906 r. udekorowano go Orderem Orła
Czarnego. Potępił Centrum, gdy w jesieni 1906 r. zerwało z Bulowem,
i całkowicie solidaryzował się z kanclerzem w momencie irozwiązywania
przez niego Reichstagu. W tym też duchu starał się oddziaływać na Wa
tyJrnn, przestrzegając tam jak ,najusilniej przed nowymi prądami w Cen
trum, których wyrazicielem był młody Erzberger 33. Do szczytu dochodził
też wówczas konserwatyzm Koppa, popierającego walkę z modernizmem
i zwalczającego w swojej diecezji wpływy chrześcijańskich związków za
wodowych na rzecz „katholische Fachabteilungen" kierunku berlińskiego.
Jeżeli jego wpływy w Rzymie były teraz może nieco mniejsze, to nie
wątpliwie przyczynił się do takich wypadków, jak powodzenie wizyty
kanclerza Bethmanna-Hollwega w Watykanie w 1910 r., gdy nie zabrakło
i antypolskich akcentów 34. Pomagał też władzom utrudniać wycieczki
z Górnego Śląska do Krakowa 35.
30 B i.i 1 o w, op. cit., t. II, s. 101; H. P h i 1 i pp i, Beitrii.ge zur Geschichte der
diplom. Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl (HJ,
t. 82, 1963, s. 249-258).
31 Raport Porscha z 7 V 1904, raport Stranza z 10 V 1904, AAWr., nr 20.
32 List Koppa do min. oświaty z 19 XII 1904, ZStA Merseburg, Rep. 92, Nachlas
Studt., nr 20.
33 B i.i 1 o w, op. cit., t. II, s. 273; S chm i d 1 i n, op. cit., t. III, s. 96.
34 Poufne pismo przedstawicielstwa w Watykanie
do Koppa z 23 III 1910,
AAWr., nr 19: ,,...Die Audienz des Kanzlers bei Seiner Heiligkeit hat heute vor
mittag stattgefunden. Die Unterhaltung war animiert und dauerte eine gute halbe
Stunde. Aus ejgener Initiative brachte der Papst auf die Wiederbesetzung des
erzł)ischoflichen Stuhles von Posen, ein Thema, das der Reichskanzler nicht beab
sichtigte anzuschlagen. Der Papst meinte, dass es doch gut ware, wenn man einen
zuverlassig gesinnten polnischen Geistlichen filr diese Wilrde fin'den konnte. Richtig
sei es ja, dass die »polacchi« in erster Linie Polen und d�acb erst Ka"tholiken
seien, aber diese Gesinnugsweise schliesse eine Beri.icksichtigung der religiosen
Bedi.irfnisse nicht aus. Der Reichskanzler suchte _einer Antwort auszuweichen, hielt
aber nicht damit hi1nter dem Berge, dass die Wahl eines Polen uns in eine unange
nehme Situation versetzen wi.irde und dass wir die Hoffnung nich aufgeben, einen
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Poglądy Koppa na sprawy polskie nie są jednolite, gdyż przeciwsta
wiał slę skrajnym anty.polskim krokom. Swój talent dyplomatyczny
w działa�ności „za spiżową bramą" oddal jednak na usługi Prus, a w niej
sprawy polskie od końca lat osiemdziesiątych stanowiły niebagatelną
kwestię.
ZWISCHEN BERLIN UND DEM VATIKAN.
DIE DIPLOMATISCHE TXTIGKEIT DES KARDINALS KOPP

Der Ka•rdina:l Georg Kopp, Bischof von Fulda �Hl81-1887) und Wrocław (18871914), spielte in der Politik des Deutschen Reiches eine gri:issere Rolle als irgend
ein anderer Bisc'hof jener Zeit. In der wissenschaftllichen Literatur ist seine Tatig
keit aus der Zeit der Einstellung des Kulturkampfes bekannt, als er zwischen
Bismarck und Leo XIII. vermittelte. Er beteiligte sich jedoch aktiv an den Tatig
keiten der deutschen Diplomatie auch langere Zeit nach der Demission Bismarcks.
Besondere Bedeutung gewa111nen damals die polnischen Fragen. So beteiligte sich
K-0pp an den Verhandlungen, die der Ernennung Stablewskis zum Erzbischof von
Gniezno und Poznań im Jahre 18!ll vorangega111gen waren. Im filr die preussische
Regierung gtinstigen Lichte stellte er dlie Verhaltnisse in Oberschlesien dar, wo
sich die polnische nationale Bewegung entwickelte. Kopp kontrollierte Stablewskis
Berichte an den Pa.pst und dementierte, wenn etwas darin den Behi:irden nicht
entsprach; so war es z. B. im Jahre 1901, als sich der Vafilkan filr die auch aus
serhalb Deutschlands bekannt gewordenen Vorfalle in Września interessierte, wo
Kinder und deren Eltern wegen Wi<lerstand gegen die Germanisierung des Reli
gionsunterrichts durch die Behi:irden hart bestraft worden sind. In seinen 'letzten
Lebensjahren verminderte sich zwar Kopps Positiion, er nahm jedoch teil an den
Verhandlungen ilber die Besetzung des Erzbistums von Gniezno und Poznań nach
Stablewskis T-0de.
Kopp untersttitzte also auf erhebliche Weise die deutsche Diplomatie am Va
tikan, ftir den die polnischen Angelegenheiten ein wichtiges und schwlieriges Prob
lem darstellten.
gerechtgesinnten deutschen Pralaten fur diesem verantwortlichen Amt zu finden.
Der Papst schloss diesen wohl sachlich wichtigsten Teil des Gespraches mit den
seufzenden Worten: ach, wenn wir nur einen Kopp ftir diese Stelle finden ki:innten.
Bei dem konzilianten Wesen, das der Heilige Vater uns gegenilber beobachtet
und bei Seinem :Wunsche Misshell!igkeiten mit uns aus dem Wege zu gehen, nehme
ich an, dass in der letzten Zeit von interessierter Seite stark ran Ihn gedrungen
worden ist, die Frage gegenilber dem Reichskanzler aufzuwerfen. Noch jtingst ging
er nicht auf sie ein, als Domherr Weimann aus Posen es versuchte sie anzurilhren.
Der Reichskanzler wtinscht die Besetzung des Posener Erzbischofsstuhles nicht in
der Schwebe zu halten, weil er glaubt, dass die Aufgabe unseres alten Standpunktes
uns als schwachliches Zuriickweichen ausgelegt werden wiirde.
l
Das Verhalten der Polen bei den Reichs- und Landtag,swa'hlen miS'Sbi ligte der
Papst. Er ausserte die Ansicht, dass die Polen m1t dem Zentrum gehen sollten... "
35 Pismo posła w Wiedniu, Tschirschkego, do Bethmanna-Hollwega z 3 VI 1910,
APWr., Archiwum Rejencja Wrocławskiej, Biuro Prez., nr 104.
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POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA
WOBEC PROBLEMU NIEMIECKIEGO W OKRESIE
KSZTALTOWANIA GRANICY POLSKO-NIEMIECKIEJ
(1918-1921)
Polska Partia Socjalistyczna w warunkach niepodległego państwa
polskiego dakonała poważnego przewartościowania założeń prog,ramo
wych. Dostosowała je do nowych realiów politycznych, układu sił klaso
wych, położenia międzynarooowego. Z konieczności znacznie więcej uwa
gi poświęcała polityce wewnętrznej niż zagranicznej. Chociaż koncentro
wała uwagę na sprawach wschodinich, to interesowała się również i spra
wami niemieckimi 1. W atmosferze niepodległościowej euforii i niemal
powszechne.go uznania Niemiec odpowiedzialnymi za wybuch i okrucień
stwa wojny nie wzbudzały one w społeczeństwie polskim przychylnego
zainteresow�a. Natomiast PPS, zgodnie z wcześniej sprecy.zowanym
stanowiskiem 2, wskazywała na znaczenie rewolucji dla kształtowania
nowych stosunków Polski i Niemiec. Rewolucja, w ocenie FPS, stwo
rzyła możliwości rozwiązania antagonizmu polsko-,niemieckiego. Central
ny origan PPS stwierdzał 13 XI 1918 r.: ,,Dzisiejs2ie Niemcy demokratycz
ne i so.cjalistyczne ,ponoszą skutki zbr()dniczej polityki swoich dotych
czasowych władców. Logika imperializmu wymagała, aby za czyny
Wilhelma i junikrów niemieckich cierpiał lud l!liemiedki. Lud niemiecki
rozprawił się ze swymi władcami, teraz chodzi o to, aby proletariat
państw koalicyjnych poskromił ireakcyjne zapędy swojej zwycięskiej bur
żuazji" a.
PPS twierdząc, że istnieje konieczność nawiązania stosunków z pań
stwem niemieckim, podkreślała, iż rewolucja niemiecka przyczyniła się
do stworzenia przed proletariatem polskim lepszych możliwości walki
1 Interesującą charakterystykę stanowiska PPS i PPSD w sprawach międzyna
rodowych zawiera praca J. Ho 1 z e r a; Polska Partia Socjalistyczna w batach
1917-1919, Warszawa 1926, s. 359 i n.
2 Por. H. J abłońs ki, Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie woj
ny 1914-1918, Warszawa 11958.
a Warunki kapitulacji (Robotnik, 13 XI 1918, nr 293); por. także: J. C., Ratujmy
nasz przemysł (tamże, 16 XI 1918, nr 299).
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o polepszenie bytu, ,;której ostatecznym celem jest wyzwolenie prole
tariatu" 4• Ale w !kołach pepesowskich jeszcze w końcu 1918 r. oceniono,
iż zwycięstwo rewolucji nie 1było pełne, chociaż niemieoka klasa robotni
cza pod względem dojrzałości świadomo�ci rewolucyjnej umana została
za przodującą w Europie. Sympatie dla rewolucji niemieckiej nie zamy
kały oczu na aktywność i siłę ugrupowań kontrrewolucyjno-militarys
tycznych 5• Narodowy charakter konfliktu polsko-niemieckiego w ocenie
PPS nie pozostawał bez wpływu na stosunki z socjalistami niemieckimi.
Toteż zgłaszając aspiracje wobec ziem etnicznie polskich, wówczas znaj
dujących się pod panowaniem niemieckim, ,,które muszą być od państwa
niemieckiego. oderwane - pisał „Robotnik" - wiemy, że Niemcom na
wet socjalistycZIIlym wcale niełatwo przyjdzie wyrzec się tych ziem" &.
PPS twierdziła, że antagonizm polsko-niemiecki ma charakter konfliktu
obecnego na wszystkich terenach przygranicznych, a jego rozwiązanie
będzie możliwe dopiero w socjalizmie 7.
PPS określaJąc progiram po.lskich aspiracji terytorialnych niechętnie
formuł,owała ich zasięg. Wychodząc z założenia o potrzebie doprowadze
nia „do ostatecznego zjednoczenia wszystkich ziem zamieszkałych przez
ludność polską" 8, podkreślała, iż „polska klasa robotnicza nie ma celów
zaiborczych . . . :walcząc llliezłomnie o niepodległość i zjednoczenie ziem
polskich nie chce gwałcić praw innych narodów. Sprawa ,rozgraniczenia
:ziem, sprawa mniejszości narodowych itp. muszą być uregulowane na
podstawie demokratycznego porozumienia zainteresowanych narodów" 9.
Domagała się przyłączenia Wielkopolski, Śląska, Pomorza, PTUs Zachod
nich, Warmii i Mazur 10.
W Polsce toczyły się dyskusje nad określeniem zasię.gu polskich aspi
racji oraz sposobem działań niezbędnych dla _ich realizacji. PPS z niepo
kojem przyjmowała duże poparcie dla ta1ktyki biernego oczekiwania na
decyzje konferencji pokojowej, domagała się działań na ,rzecz szybkiego
włączenia tych obszarów do Polski. Według ocen z początku 1919 r. spra
wą najpilniejszą stawało śię przyłączenie Wielkopolski i Górnego Śląska.
Twierdzo.no, iż będzie to nie tylko sprawiedliwością historyczną, ale
i przyczyni się do zmniejszenia, zawsze jeszcze wówozas groźnych dla
pokoju w EW"opie, sił nacjonalizmu niemieckieg,o. Powściągliwość dzia
łań na :rzecz aktywnego kształtowania granicy polsko-niemieckiej PPS
wiązała 12 obawami klas posiadających, tak na terenach niepodległych,
jak i w zaborze pr•uskim, iż zmiany terytorialne mogą spowodować
4 Zapomnienia (Robotnik, 17 XII 1918, nr 356).
s Por. np. Walka o władzę w Niemczech (Robotnik, 29 XII 1918, nr 373).
6 Awantura endecka (Robotnik, 26 XI 1918, nr 316).
1 Por. A. Próc hni k, Wybór publicystyki, Warszawa 1971, s. 7 i n.
s Do narodu polskiego (Robotnik, 20 XI 1918, nr 305).
9 XV Zjazd PPS (Robotnik, 10 XII 1918, nr 312).
10 Pró c h n i k, op. cit., s. 25 i n.
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wzrost siły socjalizmu w Polsce. W ocenie PPS wairstwy ludowe, które
w zaborze pruskim przeważały, reprezentowały postawę solidarystyczną
jedynie tradycją współdziałania wszystkich sił na,rodowych w walce z ha
katą. Pr,zewidywario, że solidaryzm ów załamie się w :warunkach niepod
ległości 11. I dlatego też, jak pisał Tadeusz Hołówko, przyłączenie tego
obszaru do wolnej Polski winno „stać się dla nas jedną z. pilniejszych
spraw" , ponieważ: ,,Górny Śląsk będzie w Ludowej Polsce tym zakąt
kiem, skąd będzie szła na całą Polskę zdrowa, o pie,rwotnej mocy pol
skość, pełna hartu i dumy .piastowskiej, a z d,rugiej strony przy sumien
nej pracy z naszej strooy wkrótce musi ona stać się jedną z głównych
fortec socjalizmu polskiego" 12. Oczekiwanie na decyzje kongresu poko
jowego oznaczało skazanie na niepewność i nie było w interesie walki
o zwycięstwo socjalizmu w Polsce. Klasowy egoizm polskich klas posiada
jących był w ocenie PPS jedną z głównych przyczyn niedostatecZPie
energicznych starań o przyłączenie do niepodległej Polski ziem polskich
zi;iajdujących się pod :rządami niemieckimi 13.
Stawiająca na program federacyjny PPS dostrzegała odmienny charak
ter walki o granice na wschodzie 14 i zachodzie: obronny charakter polskich
dążeń na zachodzie i niebezpieczeństwo e!kspansji zaborczej na wscho
dzie. PPS domagała się prowadzenia ekspansji na izachodzie 15, gdzie „wal
ka o polską mowę i narodowość jest tam prawie wszędzie zarazem :walką
polskiego ludu pracującego, nie tylko przeciw obcym urzędnikom, ale
także przeciw obcym magnatom ziemskim i obcym kapitalistom". I dla
tego gdy „w stosunku do nieraz ba.rdzo wybujałych wschodnich marzeń
nasz:ych klas posiadających nam, socjalistom polskim, wy.pada raczej być
hamulcem niż ostrogą, to na odwrót, co do ściany ludowej na zachodzie
i południowym zachodzie ziem polskich nie grozi nam ze strony naszych
klas posiadających żadna zbytnia zaborczość, ·w.prost przeciwnie, grozi
nam ;z pogardy ludu płynąca obojętność dla takich dzielnic, gdzie Polacy
są ludem i tylko ludem " 16. Ocena sytuacji międzyna,rodowej pozwalała
formułować kierownictwu PPS wnioski o niepowtarzalnym, historycznie
dogodnym momencie, sprzyjającym włączeniu do Polski ziem zaboru
pruskiego. I chociaż sytuacja Polski była trudna, widziano obowiązek
działań na rzecz włączenia tych iZiem do Polski 11.
W początku 1919 r. w PPS niepokój wzbudzała polityka mocarstw
koalicyjnych wobec Niemiec. Oceniano, że chociaż przeg:rały one wojnę,
11 Wyzwo·ienie Poznańskiego (Robotnik, 3 I 1919, nr 3).
12 T. Ho ł ówk o, Wrażenia z Górnego Sląska i z Poznania (Robotnik, 13 XII
1918, nr 318).
13 Zob. np. G., Granice Polski (Robotnik, 9 II 1919, nr 64/ż.).
u Stanowisko PPS w sprawach wschodnich omawia A. Le i n w a 1 d, Polska
Partia SocjaHstyczna wobec wojny polsko-radzieckiej i919-)920, Warszawa •1964.
1s Wyzwoienie Poznańskiego.
16 G., Granice Poiski.
11 T. Hołówk o, Z kim walczyć (Robotnik, 5 II 1919, nr 57).
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to skutków tego doznały na zachodzie, gdy na wschodzie miały możliwość
odzyskania utraconych pozycji. Sytuacja Polski była trudna, gdyż, jak
pisał Norbert Barlicki, ,,koalicja dla wyrównania ['achunków z państwa
mi centralnymi potrzebuje pono bilonu, a tym bilonem będą narody sła
be, bezo:rężne i 'bezpieniężne. Czemuż by Polska nie miała do tego celu
posłużyć" 18. Toteż wzrastało znaczenie faktów dokonanych, a pogłębiało
zagrożenie płynące z taktyki endeckiej oczekiwania na rozstrzygnięcia
konferencji pokojowej. Chwiejność w polityce koalicji w stosunku do
Niemiec według oceny PPS wynikała z zagr·ożenia możliwością utworze
nia frontu sił rewolucyjnych w Niemczech i innych państwach europej
skich, nawet przy udziale niemieckich ugrupowań milita,rystycznych, któ
,re szukały sojusznikhw do bloku antykoalicyjnego 19. Ustępstwa na rzecz
Niemiec w ocenie PPS wiosną 1919 r. były spowodowane także z,mniej
szeniem zainteresowań Stanów Zjednoczonych Europą oraz zaspokoje
niem wszystkich dążeń Anglii, która chciała przeszkodzić pogłębianiu
przewagi F-rancji nad Niemcami 2°. Topniały wówczas nadzieje na bezpo
średnie rozwiązanie sprzeczności polsko.-niemieckich w kontaktach mię
dzy obu państwami. Ustępował początkowy optymizm PPS w ocenie
skutków Tewolucji niemieckiej dla stosunków z Polską. PPS dostrzegała
coraz wy;raźniej ograniczony charakter niemieckiej ,rewolucji listopado
wej, jak i wz,rost militarystycznych sił antyrewolucyjnych. Pxzewidywa
no, że straty terytorialne w Europie, które Niemcy miały ponieść w trak
tacie pokojowym, spowodują zmobilizowanie w Niemczech o.pinii anty
pols,ki-ej także i w kręgach robotniczych 21.
PPS chdała jednak demonstrować realistyczną ocenę i tam, gdzie
to było możliwe, zajmować stanowisko pojednawcze. Wyraziło się to
w stanowisku wobec propozycji traktatu pokojowego przedstawionych
Niemcom przez kongres pokojowy. 15 V 1919 :r. I. Daszyński i N. Barlic
ki wypowiedzieli się w sejmie za jej przyjęciem, uznając ją za „czyniącą
zadość najważniejszym naszym interesom i 21godną, poza kiliku wyjątka
mi, z dążeniem naszym do zjednoczenia ziem polskich" 22. Uwagę zwra
cało stanowisko PPS w sprawach Gdańska. Dotąd partia bardzo zdecy
dowanie domagała się włączenia Gdańska do Polski, argumentując, iż
·choć przeważa tam ludność niemiecka, to decydujące znaczenie mają
stosunki gospodarcze, a po włączeniu do Polski Gdańsk będzie ·odgrywał
należną mu ,rolę i ro-zwój jego w P,olsce ,przyniesie szybką zmianę struk1s N. Ba r 1 icki, Dość kl.amstw i omamień (Robotnik, 30 I 1919, nr 47).
19 Por. W. K., Wpływ rewolucji węgierskiej na Niemców (Robotnik, 29 HI 1919,
nr 142).
20 J. M. Bo rski, Koalicja a zachodnie granice Polski (Robqtnik, 16 IV 1919,
nr 160).
21 Por. np. Faber, Straty terytoriaŁne Niemiec (Robotnik, 18 V 1919, nr 190).
22 W sprawie pokoju, granic Polski i stosunku do sąsiednich narodów (Robot
nik, 11 7 V 19·19, nr 299).
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tury narodowej 23, teraz godzono się z projektem utworzenia Wolnego
Miasta. W imieniu klubu poselskiego mówcy twierdzili, że PPS nie chce
„gwałcić w niczym prawa narodowego większości mieszkańców Gdańska
i jego okolicy", lecz domaga się jedynie „na przyszłość takiego stosunku
Gdańska do państwa pol'Skiego, aby wszechstronniejszy rozwój ekono
miczny Polski nie mógł w żadnej mierze ulegać ograniczeniu" 24_
W k
, ołach pepesowskich zdawano sobie sprawę, że ogłoszenie projektu
traktatu pokojowego nie przyniosło uspokojenia w Niemczech, lecz na
odwrót - nasiliło atmosferę wojenną. W działaniach niemieckich wi
.dziano prowokowanie Polski do wojny. Oceniano, iż wojna wisi w po
wietrzu, ale stroną zaczepną będą Niemcy dla powetowania na Polsce
strat na zachodzie. Toteż zagrożenie wojną winno według PPS spowodo
wać włączenie Poznańskiego do państwa polskiego, a przede wszystJkim
podporządkowanie oddziałów wielkopolskich dowództwu naczelnemu 2s.
Spodziewając się �brojnej pomocy koalicji wyrażano przekonanie, iż nie
bezpieczne jest stanowisko socjalistów zachodnioeuropejskich, którzy pa
trzą na politykę Polski jako na politykę „nieopierzonego imperializmu",
i nawet w samoobronie proletariatu polskiego przed agresją Niemiec będą
dostrzegali wbijanie klina między Rosję Radziecką a Niemcy. W takiej
sytuacji załatwienie drogą pokojową kwestii granicznych Polski z Rosją
Radziecką uznano za jeden z najważniejszych elementów oddziaływania
na zmianę opinii europejskiej wobec Polski 2s. BPS wskazując na m_oż. 
Hwość aktywnej roli Polski w kształtow.aniu pokojowych stosunków·
z Rosją Radziecką oceniała, że Polska nie może na to liczyć wobec Nie
miec.

Ostateczne postanowienia traktatu pokojowego według PPS stanowiły
potwierdzenie, iż mocarstwa !koalicyjne czynią ustępstwa wobec Niemiec
kosz.tern Polski. Wy.rażano nadzieje, że ,robotnicza Polska nie da sobie
jednak wydrzeć Śląska 27• Określając stanowisko partii, Daszyński stwier
dził z trybuny sejmowej: ,,Naszym to kosztem starano się o uzyskanie
pojednania i pokoju między Ententą i Niemcami; naszym to, Polski, kosz
tem odłączono Gdańsk, naszym to kosztem zmniejszono sporny punkt
między nami a Niemcami, naszym to kosztem Górny Śląsk ma być za
kwestionowany pod względem narodowym i krajowym" 20. T,raktat wer
salski w ocenie PPS jako dyktat zwycięzców nie zapowiadał sprawiedli
wego pokoju, niósł g,roźbę wojny. Rzeczywisty charakter traktatu ujaw!3 Gospodarcze znaczenie Gdańska (Robotnik, 8 III 1919, nr 107).
2� W sprawie pokoju, granic i stosunku do sąsiednich narodów.
25
B., Sytuacja w b. zaborze pruskim (Robotnik, 15 V 1919, nr 187); T. Ho ł 6 wk o, W obliczu niebezpieczeństwa (tamże, 25 V 1'919, nr 197).
26 J. M. Bo rski, Socjati§ci Zachodu wobec Polski (Robotnik, 31 V 1919, nr 203).
n Pokój a Górny Slqsk (Robotnik, 25 VI 1919, nr 227).
28 Stenogram posiedzenia LV Sejmu Ustawodawczego z dnia 25 VI 1919, łam
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niało porównanie .postanowień dotyczących Niemiec na różnych obszarach.
„Odebrano Niemcom kolonie - pisał Niedziałkowski - by je :rozckapać
pomiędzy siebie. Postawiono znak zapytania nad rdzennie polskim Ślą
skiem, wyciągnięto zaś dłonie po ziemie niewątpliwie niemieckie na za
chodzie" 29. Traktat wersalski wpędzał Europę w błędne koło: narzucił
Niemcom ogromne odszkodowania, ale og.raniczył ich możliwości wy
twórcze. W ocenie PPS było to wynikiem politynti imperializmu Francji
i Belgii, które nie tylko chciały zyskać od Niemiec jak najwyższe od1:,zkodowanie, ale zarazem zabiegały o zniszczenie konkurentów niemiec
kich. Dostrzegając współzależność ekonomiki europejskiej od sytuacji
w poszczególych ikrajach, PPS podkreślała, że taka polityka prowadzi
do rujnowania Niemiec i jest nie.korzystna nawet i dla tych krajów euro
pejskich, które c'hcą wyzyskać we własnym interesie sytuację Niemiec.
Odbudowa ,gospodarki pokojowej w Europie bez udziału Niemiec w oce
nie PPS była niemożliwa 30.
Krytykując traktat wersalski PPS twierdziła, że nie i:na możliwości
jego bojkotu. Oceniał.a, iż Polsce wiąże on ręce w słusznych samodziel
nych działaniach wobec Niemiec; PPS koalicję czyniła odpowiedzialną
za gwałty, jakich dopuszczano się wobec Polaków pod rządami niemiec
kimi. Taka ocena rzutowała na stosunek do powstania śląskiego. Wybuch
pierwszego powstania uznała za sprowokowany polityką niemiecką. Uzna
nie traktatu wersalskiego za kompromitację haseł wilsonowskich wpły
wało na stwierdzenie, że koalicja stała się „gwarantką niemieckiej prze
mocy, niemieckiego imperializmu, niemieckiego hakatyzmu" 31.
Brak zaufania do koalicji decydował ·o nasileniu ze strony PPS
rozważań o potrzebie współdziałania z siłam i postępowymi w Niemczech
oraz obrony socjali�u niemieckiego. Kierownictwo PPS oceniało, że
największym niebezpieczeństwem dla Polski byłoby zdławienie rewolucji
w Niemczech i Rosji, pow,rót starych reżymów. ,,O ile dla Rosji i Nie
miec szczerze demokratycznych Polska stanowiła zaporę, z którą przy do
brej woli zainteresowanych stron mogliby się pogodzić - pisał publicys
ta „Robo.tnika" - o tyle Rosja czy Niemcy reakcyjne, imperialistyczne,
z !konieczności, siłą natury własnej musiałyby dążyć do obalenia tej za
pory" 32• Kirytykując polityków, którzy zabiegali o nawiązanie współ,pra
-cy z kontrrewolucjonistami rosyjskimi, PPS poza innymi argumentami
wskazywała, iż postawa ich służy umacnianiu najbardziej antypolskich
polityków niemieckich. Podnosiła, że po ewentualnym zwycięstwie sił
monarchicznych w Niemczech i w Rosji „nie należy się łudzić, iż Polska
29 M. N i e dz i a ł k o ws k i, Przed ratyfikacją (Robotnik, 29 VII 1919, nr 261).
ao Por. np.: J. M. B[ orski], ,,Niebezpieczeństwo pokoju" (Robotnik, 14 II 1920,

nr 44).

a1 Koaticja a Górny Sląsk (Robotn!ik, 24 VIII, nr 287).
32 J. M. B o rs k i, Koalicja-Rosja-Polska (Robotnik, 23 VII 1919, nr 255).
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zostanie przy tym pozostawioną w spokoju. Monarchiczne Niemcy i mo
narchiczna Rosja będą dążyć do uzyskania szerokiej wspólnej grani<.:y,
a ofia:rą tego dążenia musi stać się Polska" 33. Niemcy, według oceny PPS,
chciały wyzyskać do swoich celów konflikt PoJsiki z Rosją Radziecką.
Przewidywano, że szykując się do wojny z Polską zwlekają w oczekiwa
niu :na załamanie się Polski na froncie wschodnim. Oczekiwanie Niemiec
na taką chwilę, zdaniem PPS, obyło jedną z głównych przyczyn niemiec
kich starań o niewykonywanie postanowień traktatu wersalskiego doty
czących rozbrojenia ,34_
Tadeusz Hołówko, wyrażając popularne w kołach pepesowskich oceny,
wskazywał, że najważniejszą przeszkodą w niemiecko-rosyjskiej politycz
nej współpracy antypolskiej byłoby współdziałanie Polski z samodziel
nymi państwami: Łotwą, Estonią, Litwą, Białorusią i UkTainą, oraz so
jusze z Rumunią i Czechosłowacją 35• Wszelkie przejawy aktywności
niemieckiej na terenie państw bałtyckich !Przyjmowano w kołach pepe
sowskich ze szczególnym niepokojem. Uznając niebezpieczeństwo płynące
z tych działań PPS przestrzegała jednak przed uwikłaniem się Polski
w wojnę z von der Goltzem 36. Drugim czynnikiem przeciwdziałania
współpracy niemiecko--rosyjskiej miał być aktywny udział Polski w od-.
budowie pokojowej ekonomiki na terenie Rosji Radzieckiej. Twierdzono,
że ekonomicz.ny bojkot Rosji Radzieckiej przez .Polskę sprzyja wzmacnia
niu wpływów niemieckich a1.
Polityka koalicji wobec Niemiec, w ocenie PPS, pogłębiała niebezpie
czeństwo ag(t'esji na Polskę. PPS, przekonana o możliwości zapobieżenia
konfliktowi z Niemcami przez odpowiednią politykę koalicji, wątpiła, aby
z uwagi na wewnętrzne sprzecz.ności państwa !koalicyjne zaangażowały się
w takim konflikcie. Decydujące znaczenie miała mieć walka o władzę
w Niemczech. Zwycięstwo ugrupowań junkiersko-monarchistycz.nych
uznano za równoznaczne z napadem na Pol.sikę. Taka ocena prowadziła
PPS do wniosku o konieczności liczenia na własne siły oraz zawarcie
ł'Ozejmu :na wschcxizie. Było to jej zdaniem niezbędne dla zaangażowania
wszystkich sił w walce o tereny plebiscytowe, a przede wszystkim
O Śląsk 38.
33 W.
Ki e 1., Junkierstwo pruskie w sojuszu z Denikinem ('Robotnik, 16 X
1919, nr 339).
34 Tego rodzaju arg umen ta cja była szczególnie ,często powtarza n a w
iosn ą 1920 r.
Por. np . Skąd płynie opór Niemiec przeciw redukcji wojska? (Robotnik, 211 VI 1920,
nr 165).
s. T. Ho ł 6 w k o, Po co wojska polskie idą naprzód (Robotnik, 19 VIII 111919,
nr 282).
36 J. M.
Borski, Nad Bałtykiem (Robotnik, 9 X 1919, nr 332); IPOr. in teresu
jące spostrzeżenia o stosun k u Polski wobec akcji vo n der Goltza w: A. J u z w e n
k o, Polska a „biała" Rosja (od listopada do kwietnia 1920), Wro cław 1973, s. 209 i n.
s1 B[orski], ,,Niebezpieczeństwo pokoju".
38 W obliczu niebezpieczeństwa (Robotnlik, 5 IX 1919, nr 300).
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PPS :ni�olkoiła się coraz ba.rdziej, że ustępstwa koalicji wo.bee Nie
miec nie wywołują krytyki ze str· ony robotników w Europie zachodniej,
iż sympatie robotników są po stronie niemiedkiej, a poJską krytykę Nie
miec przyjmują jako dowód polityki reakcyjnej, kontr.rewolucyjnej.
Uz,nając w.pływ klasy robotniczej w tych państwach na politykę ich rzą
dów PPS wielokrotnie podejmowała starania o wyjaśnienie istoty kon
fliktu polsko-niemieckiego opinii robotniczej Anglii i Francji. Starano
się wykazać, iż walka o kresy zachodnie nie ma nic wspólnego z ekspan
sją zaborczą, jest uzasadniona prawami historycznymi i etnicznymi, leży
w interesie sił socjalistycznych w Polsce i Europie. ,,Warunkiem jednak
owoeności naszej walki o try·wnf socjalizmu w Polsce - pisały władze
naczelne :PPS w liście do kong,resu Francusikiej Partii Socjalistycznej jest jej istotna 111iezależność i zjednoczenie państwowe wszystkich ziem
zamieszkałych w większości przez Polaków. Niestety, zjednoczenie to nie
jest jeszcze w całości dokonane. Śląsk Górny i CieszyńSlki, Prusy Zachod
nie, polskie części P,rus Wschodnich dotąd jeszcze nie żyją wspólnym
z nami życiem państwowym. Walcząc o naprawienie krzywdy dziejowej,
o zjedll1o.czenie wszystkich ziem rdzennie polskich, bezwzględnie przeciw
stawiamy się awanturniczej polityce ,polskiej burżuazji, dążącej do anek
sji na wschodzie" 39. PPS twierdziła, że zmiana opinii socjalistów zachod
nioeuropejskic'h o Polsce jest zależna .przede wszystkim od zawarcia po
koju na wschodzie. Potrzebę pokoju uzasadniała ponadto zbliżającym się
terminem plebiscytów. Przedłużanie wojny 111a wschodzie zdaniem PPS
zag.rażało katastrofą na zachodzie 40•
Pucz Kappa w ocenie PPS miał duże znaczenie dla wykazania opinii
międzynarodowej istoty sytuacji w Niemczech. Po nadejściu pierwszych
wieści wyrażano przekonanie, iż oznacza on początek długotrwałej wojny
domowej, która nasili sprzeczności między poszczególnymi grupami 41.
Z pogłębienia walk wewnętrznych w Niemczech wyprowadzano wnioski
o zwiększeniu zagrożenia dla Polski. Nieoczekiwanie szyibka klęska Kappa
została przyjęta z zadowoleniem jako zwycięstwo sił demokratycznych
w interesie Niemiec, jak i całej Europy 42• Pucz Kappa dawał pewne na
dzieje na zmianę postawy koa'licji wobec Niemiec, zerwanie z polityką
ustępstw. PPS wyrażała przekonanie, iż ustępstwa te dla Polski stają się
coraz to bardziej niebezpieczne wobec perspektywy plebiscytów oraz po
trzeby wypełnienia konkretami ;ram zakreślonych uprawnieniom Polski
na terenie Wolnego Miasta Gdańska 43. Ukazując potrzebę oddziaływania
39 List PPS do Nadzwyczajnego Kongresu Francuskiej Partii Socjalistycznej (Ro
botnik, 7 IX 19:19, nr 301); ,por. także: Socjaliści Zachodu wobec pokoju i plebiscytu
(tamże, 1 IV 19211, nr 84).
40 Kończmy wojnę (Robotnik, 18 IX 19119, nr 301).
•1 Położenie w Niemczech (Robotnik, 18 III 1920, nr 77).
42 Klęska reakcji w Niemczech (Robotnik, 22 III 1920, nr 81).
,a Por. nip. wystąpienie Daszyńskiego: Stenogram Sejmu Ustawodawczego, po
siedzenie CXVIII z dnia 10 II 1920, lam 13-16.
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przez dyplomację polską na politykę mocarstw koalicyjnych przed kon
ferencją w Spa potwierdzono: ,,Należy jeszcze raz przy sposobności wy
kazać aliantom i światu całemu, że żądania polskie nie .znalazły należy
tego posłuchu w Paryżu z krzywdą dla Polski, że decyzje Ententy unie
możliwają zorganizowanie się państwa polskiego na żadnej z .granic
i opóźniły okres pokojowej pracy wewnętrznej. Należy mężnie i twardo
obstawać przy sprawiedliwym przeprowadzeniu plebiscytów i napiętno
wać matactwa niemieckie. Prawda, że Niemcy są w ciężkich kłopo<tach
materialnych, ale wyjściem z tych kłopotów nie mo.że i nie powinna być
krzywda Polski. Pdlska nie wyda na łup Niemców ziemi swej i swych
synów dlatego, ·żeby Niemcy łatwiej wywiązały się ze swych zobowiązań
wobec Ententy" 44. Dostrzegając, że traktat pokojowy stwarzał dla Polski
możliwość umocnienia wpływów polskich .n.ad Bałtykiem, na śląsku
i w Prusach Wschodnich, nadzieje na wyegzekwowanie owych postaBo
wień dostrzegała PPS tylko w bezpośrednim nacisku klasy robotniczej 45.
Oceniając rolę warunków wstępnych plebiscytów do stworzenia uprzy
wilejowanej pozycji stronie niemieckiej, PPS dostrzegała ograniczone
podstawy poparcia F['ancji dla strony polskiej i krytykowała za stron
niczość Anglię. P,rzyczyn dopatrywała się przede wszystkim w określo
nych interesach ekonomicznych angielskich klas posiadających 46.
Konieczność zaangażowania większych sił narodowych w walce
o przyszłość obszarów pl�biscytowych w ocenie PPS stanowiła argument
za zawarciem pokoju na wschodzie 47• Z dużą goryczą pisał „Robotnik"
w dniu plebiscytu w Olsztyńskiem i Kwidzyńskiem: ,,Trndno opędzić się
uczuciom goryczy i smutku, że w chwili, gdy mają ustalić się granice
zachodnie, Polska za-przątnięta jest całkowicie wojną na wschodzie. Czy
i wówczas, .gdy będą się decydowały losy obu Śląsków, będziemy się bili
o »wyzwolenie« Rosji i świata od bolszewizmu?" 48 Po przeg, raniu ple
biscytu na Warmii i Mazurach do usta'lenia pozostała granica :na Śląsku.
Według ocen PPS na tym terenie czas pracował na nieko:rzyść Polski,
tak z uwagi , na stale nowe ustępstwa koalicji na korzyść niemiecką, jak
i na wzrastającą aktywność niemieckich ugrupowań na terenach głoso
wania 49. Sytuacja stawała się tym bardziej niebezpieczna dla Polski, że
zaczynała się wzmagać aktywność gospodarcza Niemiec i ich rola w kon
flikcie angielsko-francuskim. Wpływ Polski na rozwój sytuacji między
na:rodowej został og,raniczony. POIJ.ska, według ocen PPS, z uwagi na błę
dne koncepcje polityki zagranicznej w coraz większym stopniu stawała
44 J. M. B [orski], Konferenc;a w Spa (Robotnik, 15 V 1920, nr 130).
,s Z. S., Przed ostatecznym rozstrzygnięciem (Robotnik, 8 V 1920, nr 138); Walka
o Górny Sląsk (tamże, 22 IV 119 ·20, nr 110 ).
46 N. Bar I icki, ,,Plebiscyt" aliancki (Robotnik, 6 VI 1920, nr 151).
47 B. G., Plebisc11t a pokó; (Robotnik, 27 VI 1920, nr 172).
,s Plebiscyt na Warmii i Mazurach (Robotnik, 11 VII 1920, nr 186).
49 Sprawa Górnego Sląska (Robotnik, 7 IX 1920, nr 303).
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się pionkiem na szachownicy 50. A sprawy śląskie były niesłychanie waż
ne, gdyż właśnie tam, jak pisał T. Hołówko, ,,rozstrzyga się o naszym
rozwoju lub kalectwie gospodarczym. Jeśli Górny Śląsk będzie nasz,
w krótkim czasie staniemy się jednym z najbardziej samodzielnych pod
względem ekonomicznym !Państw narodowych, jeśli nie - będziemy od
dani w niewolę ekonomiczną Niemcom i Czechom" 51. P,rzyłączenie Śląska
do Polski miało powodować wzmocnienie sił pokojowych, gdy na od
wrót - pozostawienie przy Niemcach oznaczałoby wzmocnienie ugrupo
wań militarystycznych. Spór o przyszłość Śląska w ocenie PPS ukazywał,
że Polska tak wobec sporu mocarstw koalicyjnych Francji i Wielkiej
Brytanii między sobą, jak i sporu koalicji z Niemcami o spłaty reparacji .
wojennych oraz rozgrywek politycznych mocarstw z Rosją Radziecką
spełnia funkcje ipio.nika na szachownicy, chociaż samodzielną polityką mo
głaby w tym zakresie dużo osiągnąć 52_
Po wybuchu trzeciego powstania śląskiego PPS stwierdzała, że dalszy
rozwój wydarzeń zależy od stanowiska Ententy. ,,Jeżeli En1tenta nie chce
pogrążyć EuTOpy w odmęcie nowych katastrof, to musi szybko powziąć
decyzję sprawiedliwą i zgodną z objawioną na Górnym Śląslru wolą ludu
po1lskiego. Państwo polskie nie prowadzi i prowadzić nie chce wojny
z Niemcami" 53. Oddanie Śląska Niemcom według oceny PPS byłoby ła
maniem traktatu wersalskiego, otwarciem drogi do odibudowy po.tęgi mi
lita.:imej Niemiec w Europie, pierwszym krokiem do zajęcia Austrii przez
Niemcy 54. Oceniając ,ostateczne decyzje o podziale Górnego śląska jako
połowiczne i niezadowalające żadnej ze stron PPS przewidywała, że „po
ciągną za sobą trudności międzynarodowe i następstwa w polityce we
wnętrznej Niemiec" 55. Dla polskich socja'listów nie była zaskoczeniem
krytyka owych postanowień w Niemczech, z niepokojem natomiast przyj
mowali głosy protestu .przeciwko rzekomemu pokrzywdzeniu Niemiec,
formułowane przez II Międzynarodówkę. Widziano w nich wpływy nacjo
nalizmu niemieckiego na międzynaTodowy ruch socjalistyczny 56.
PPS ·zwracając :uwagę na wpływ aktywności gospodarczej Niemiec ina
stanowisko mocarstw zachodnich z niepokojem oceniała wydarzenia na
terenie Wolnego Miasta Gdańska, og,raniczanie uprawnień Polski w po
równaniu z po.stanowieniami traktatu wersalskiego. Twierdziła, że natu
ralny rozwój procesów ekonomicznych pro.wadzi do pogłębienia łączności
Gdańska z Po'1ską, a hamuje wpływy niemieckie, które utrzymują się na
so Paląca sprawa (Robotnik, 7 IX 1920, nr 303).

st T. Hołówko, Śląsk Górny (Robotnik, 18 I 1921, nr 17).
s2 B., Niemcy a plebiscyt (Robotnik, 25 III 11921, nr 79).
sa W obliczu powstania (Robotnik , 5 V 1921, nr 117) .
s4 Przed rozstrzygnięciem (Robotnik, 8 V 1921, nr 120).

ss J. M. B [orsk i], Uchwala genewska w sprawie Górnego Siąska (Robotnlik,
nr 27 8).
56 II Między�arodówka na usługach Niemiec (Robotnik, 29 X 1921, nr 292).
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skutek sztucznego utrzymywania przywilejów politycznych, narodowych
i klasowych 57. Nadzieje PPS, ujawnione natychmiast po podjęciu decyzji
w sprawie utworzenia Wolnego Miasta, iż zwydęży i'ozwój naturalny,
zastępowały oceny, ii wpływ nacjonalizmu niemieckiego jest tak silny,
że trudno się liczyć z możliwością ujawnienia w Gdańsku ugrupowań,
które będą służyły pogłębieniu związków Pe1lski z Wolnym Miastem. PPS
podkreślała, że prawa zastrzeżone Polsce postanowieniami traktatu wer
salskiego niweczy polityka ówczesnych Niemiec, której sprzyja ustępli
wość koalicji oraz .nieudolność i mała stanowczość ipolskiej polityki za
granicznej 58.
Podział Górnego $ ląska kończył okres kształtowania g,ranicy polsko
-niemieo'kiej. PPS w ocenie perspektywy stosunków polsko-niemieckich
nie reprezentowała już wówczas optymizmu. Jej przekonanie o koniecz
ności uregulowania stosunków z sąsiadem zachodnim, przede wszystkin1.
przez znalezienie możliwości porozumienia z warstwami ludowymi, nie
znalazło potwierdzenia w praktyce dnia codziennego. Dostrzegano sprze
czność między potrzebarpj współpracy Polski i Niemiec a rozwojem sto
sunków politycznych między tymi państwami. W�ażano obawy, że wo
bec planów mocarstw a11ianakich :prowadzenia nowej polityki wobec Rosji
Radzieckiej, w których Niemcom wyznaczano tak poważne zadania, naj
bli�ze lata mogą przynieść dalsze ustępstwa na irzecz państwa niemiec
kiego kosztem Polski. W takiej sytuacji. przedmiotem szczególnego we
dług PPS zagrożenia stawał się „korytarz" pomorski oraz _Wileńszczyzna,
z uwagi na jej funkcje w kształtowaniu polskich wpływów .na Litwie
i w państwach bałtyokich. I dlatego oceniano, iż w najbliższych latach dla
polskiej polityki wobec Niemiec szczególne zadanie będzie miała polityka
Polski na terenach nadbałtyckich 59. Od jej ,powodzenia miało zależeć
wiele w stosunkach ,polsko-niemieckich.
1

DIE POLNJSCHE SOZIALISTISCHE PARTEI ZUR DEUTSCHEN FRAGE IN DER
ZEIT DER HERAUSBILDUNG DER POLNISCH-DEUTSCHEN GRENZE (1918-1921)

Die Polnische Sozialistische Partei (PPS) war seit der Grilndung des unabhan
gigen polnischen Staates bemuht, eine Ebene der Verstandigung mit dem deutschen
Staate zu finden. Diese Verstandigung sollte im Interesse des Proletariats beider
Lander ltiegen. Unter Berilcksichtigung der ethnischen Krafte des polnischen Volkes
formulierte die PPS ein Programm der polnischen territorialen Aspirationen, das
auf der Forderung der Eingliederung in die Polnische Republik aller von polnischer
Bevolkerung bewohnter Gebiete beruhte. Die PPS bezweifelte jedoch die Mćiglich51 Walka o demokratyczną konstytucję (Robotnik, 14 IV 1921, nr 96).
sa Por. Paląca sprawa (Robotnik, 7 XI 1920, nr 303); Konwencja polsko-gdańska
(tamże, 17 X 1920, nr 283).
sD Por. np. W sprawie Wilna (Robotnik, 1 III 1922, nr 60); Konferencja państw
bałtyckich (tamże, 12 III 1922, nr 71).
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keit, polni<sch-deutsche territoriale Konflikte unter den Bedingungen btirgerlicher
Herrschaft zu losen. Die Unterstiltzung revolutionarer Krafte in Deutsch'land sollte
zugleich der Vorgrosserung der Chancen auf die Verwirklichung des polmischen
territorialen Programms dienen. In der Beurteilung der PPS ftihrte die polnische
EX:pansion im Osten zux Schwachung des gerechten Kampfes um die westllichen
Gebiete.
Die PPS hatte bereits wahrend der Pariser Verhandlungen wahrgenommen, dass
die Westmac'hte auf Kosten Polens den Deutschen Zugestandnisse machen. Sie
gab den Befilrchtungen Ausdruck, dass der Friedensvertrag ein Traktat der Sieger
war, der die polnisch-<leutschen Gegensatze nicht zu losen vermochte und Europa
der Gefahr eines neuen Krieges aussetzte. Das Misstrauen gegen dlie Koalition
veranlasste die PPS zur Anerkennung der N'otwendigkeit einer Intensivierung der
Bemtihungen urn die Verstandigung mit den fortschrittlichen Kraften in Deutsch
land. Den entscheidenden Faktor filr die Zukunft der polnisch-deutschen Beziehun
gen bildeten daher - nach der Einschatzung der PPS - die Elrgebnisse des Karnp
fes urn die Macht in Deutsch'land.

Sobótka 1976 2

JERZY PIETRZAK (WROCŁAW)

O NARODZINACH POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
ZABORU PRUSKIEGO
Żadna bodaj z wielkopolskich organizacji niepodległościowych nie
budziła tylu sporów, i to nie tylko wśr,ód historyków, co .Polska Organi
zacja Wojskowa Zaboru Pr.uskiego (POW ZP). Chodziło o jej 1genezę, po
wiązania i rolę, jaką odegrała w przygotowaniach do powstania wielko
polskiego. Nie wyjaśniła tych spornych spraw sumienna książka Karola
Kandziory 1.
Kilka lat temu zmarł na obczyźnie twórca POW ZP - ppłk Wincenty
Wierzejewski 2• Choć namawiano go usi1nie, aby skreślił wspomnienia ostatnio zabiegał o to zwłaszcza red. Paweł Hęciak - jednak nie dokonał
tego dzieła. Niemniej w jego spuściźnie pośmiertnej odkryto trochę nota
tek dotyczących początków wielkopolskiego skautingu i POW ZP. Ksero
kopię tych notatek otrzymałem dzięki uprzejmości mgra Edmunda Tun
daka. Rzucają one ciekawe światło. na pewne sporne ;problemy. Wartość
ich jest tym cenniejsza, że W. Wierzejewski był człowiekiem - jak
zgodnie twierdzą jego znajomi - bardzo skromnym i bez amibicji pod
kireślania swych zasług. Stąd notatki noszą znamię dużego obiektywizmu.
Żałować należy tylko, że skreślone zostały w podeszłym wieku i na ob
czyźnie, a więc bez szerszych możliwości konfrontacji zawodnej przecież
pamięci 3.
Na ,ogół przyjęto po ustaleniach K. Kandziory, że POW ZP powstała
w lutym 1918 r.; sam Kandziora opowiadając się za tą datą nie ukrywał,
iż sprawa jest niejasna i nie brak przekazów przesuwających datę na
rodzin tej organizacji na koniec 1917 r. Z badaczy powojennych Ignacy
1 K. K a � d z i o r a, Działalność POW w Poznaniu, W·arszawa 1939.
2 Zmarł 8 IX 1972 r. w Leeds. O W. Wierzejewskim zob. A. S z y m ańs k i,
Wspomnienie o ppłk. Wierzejewskim (Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, 17 X
1970); E. Tu n d a k, Ostatnia rozmowa z Wincentym Wierzejewskim (Przegląd Za
chodni, Londyn 1973, nr 1-2).
3 Słowa wdzięczności winien jestem nie tylko mgrowi E. Tundakowi za przeka
zanie mi kserokopii, ale także gen. Ka2'1imierzowi Glabiszowi za pomoc w zgroma
dzeniu materiałów dotyczących W. Wierzejewskiego i córce twórcy POW ZP Stefanii
Wierzejewskiej za liczne informacje i pomoc w odczytaniu notatek.
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Pawłowski i Stan:iJSław Kubiak podkreślali dyskusyjność daty początków
POW ZP. Pierwszy z wymienionych historyków - podobnie jak Lech
Trzeciakowski - przyjął jednak datę podaną pr.zez Kandziorę, a S. Ku
biak ograniczył się tylko do stwierdzenia, że formalnie ,organizacja po
wstała w 1918 r. 4
Wypada jednak wrócić do najwcześniejszych relacji, które zapoczątko
wały spór o datę narodzin. I tak Stanisław Sęp-Adamski lansował jako
datę powstania POW ZP koniec 1917 r. Z kolei Karol Rzepecki :przesuwał
ją aż na lato 1918 r. Inni zaś, jak Stanisław Saroszewski, Józef Ratajczak,
A. Gorze'lańczyk i Mieczysław Zbieg-Kucharnki, twierdzili, że zabiegi
w sprawie utwOTzenia POW ZP miały miejsce w końcu 1917 r. lub na
począ1!ku 1918 T., ale zaprzysiężenie pierwszej peowiackiej dziesiątki od- .
·było się w lutym 1918 r. Taką tezę przyjął K. Kandziora. Z nie znanych
nam przyczyn autor ten nie zdołał uzyskać autorytatywnej wypowiedzi
W. Wierzejewskiego w tej mierze, choć w swej książce powoływał się
na pewne relacje twórcy POW ZP. Całkowicie zaś problem naTodzin tej
organizacji pominął Mieczysław Paluch w swym szkicu o działalności
peowiackiej w Poznaniu 5. Ostatecznie sprawa daty powstania POW ZP
jest kwestią pewnej konwencji, ibo sprowadza się do problemu: jaki mo
ment uznać za datę .narodzin. O wiele ważniejsze są okdliczności, w ja
kich organizacja powstała, zwłaszcza wyjaśnienie, o ile stało się to z in
spiracji POW w Kongresówce.
P.rzeważnie wszyl5cy wymienieni autorzy nie ukrywali, że isiniały
pewne kontakty między W. Wierzejewskim a J;'OW w Kongre'Sówce, ale
ich wpływ na powstani€ peowiackiej organizacji w Wielkopolsce był roz
maicie oceniany. K. Rzepecki twierdził np., że W. Wierzejewski utworzył
ją po swej wizycie w Warszawie, skąd przywiózł „odpowiednie wskazów
ki", a pierwsze spotkanie założycielskie odbyło się w Poznaniu w „ZielJ.o
nej Kawiarni" przy ul. Wrocławskiej 4 III 1918 r. S. Kubiak nie wahał
się nazwać poznańskiej organizacji „ekspozyturą" piłsudczykowskiej
POW 6•
4 I. P a wł o w s k i, Wysiłek zbrojny Polaków w powstaniu wielkopolskim
(Z postępowych trad ycji oręża polskiego 11917-1939. Praca zbiorowa, Wars zawa
1966 , s. 184-185); S. Kubi ak, W przededniu wybuchu powstania (Powstanie wiel
kopo lskie 1918-191,9. Praca zbiorowa pod red. Z. Grota, Poznań 1968 , s. 138);
L. Tr z ec i ak o w s k i, Wielkie Księstwo Poznańskie w ostatnich latach panowania
pruskiego (Pows tanie wielkopolskie..., s .. 65).
5 S. Sę p - Ad am s ki, POW ZP a powstanie wielkopo l.Skie (15-ta rocznica po
wstania wielkopo lskiego, Poznań 1933 , s. 8); t en że, � dziejów konspiracji w by
łym zaborze pruskim (Wielkopo lska w pracy zbrojnej i obywatelskiej, 1937 , nr 2 ,
s . 9); K. Rz epeck i, Oswobodzenie Poznania 27 XII 1918-5 I 1919, Poznań 11923 ,
s. 29; Ka n d z i o r a, op. cit., s. 60-61; M. P a 1 uc h, Polska Org,anizacja Wojskowa
w Poznaniu (Polska Or ganizacja Wojskowa. Szkice i ws pomnienia, pod red. J. Sta
chiewicza i W. Lipińskiego, Wars zawa 1930).
6 Rz ep eck i, op. cit., s. 29; Kub i ak, op. cit., s. 138.
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Na ogół nie kwestionowano faktu powiązań POW ZP ze skautingiem,
ale spierano się o stopień dziedzictwa skautowego. I. Pawłowski, nie dość
dokładnie referując prace S. Sępa-Adamskiego, niemal owo dziedzictwo
v.rykluczył, gdyż podawał, jakoby POW ZP powstała w wyniku połącze
nia Tową,rzystwa Samokształcącej się Młodzieży z Organizacją Wojskową
Zenona Kosidowskiego. Ta ostatnia zaś miała powstać na przełomie 1916
i 1917 r. w Poznaniu i jakoby należeli do niej m. in. Roman Wilkano
wicz, Mieczysław Andrzejewski, Jan Kalinowski i... W. Wierzejewski! 7
Jak wyglądają owe sporne problemy genezy POW ZP w oświetleniu
jej twórcy? ,,Co do Karola Kandziory - pisze W. Wierzejewski - który
krótko do POW należał i żadnym wybitnym działaczem konspiracyjnym
nie był, data, któTą on podaje· jako początek POW: luty 1918, powstała
prawdopodobnie z wywiadów poczynionych przez niego podczas pisania
historii POW, które otrzymał od członków POW, którzy w tym czasie zo
stali zaprzysiężeni do POW" s. Zaprzecza także faktom podanym przez
K. Rzepeckiego: ,,Nie zgadza się, abym przywiózł jakiekolwiek wska
zówki z Warszawy celem zorganizowania POW. Stało się to wyłącznie
z własnej mej inicjatywy. Żadne spotkanie celem założenia POW w »Zie
lonej Kawiarni« nie ,odbyło się". W innym miejscu dodaje, że Rzepecki
zaprosił go na poufne zebranie, na którym rozważano ewentualne zorga
nizowanie tajnej organizacji wojskowej. ,,Ponieważ nie miałem zaufania
do jego konspiracyjnych przygotowań, przeto do takiego współdziałania
nie doszło" 9.
Pdlemizuje także W. Wierzejewski 'Z wywodami, jakoby POW ZP
powstała ze zjednoczenia Towarzystwa Samokształcącej 1Się Młodzieży
z Wojskową Organizacją Z. Kosidowskiego. Przeczy przede wszystkim,
aby wówczas istniała takowa organizacja wojskowa. W każdym razie do
mniemanych członków owej organizacji sam zaprzysięgał do POW ZP
wiosną (R. Wilkanowicza) lub latem 1918 r. (J. Kalinowskiego, M. An
drzejewskiego). Fakty te potwierdza nie tylko książka K. Kandziory, ale
ta'kże w pewnej mierze S. Sęp-Adamski, który pisze tylko, iż u genezy
POW ZP istniała chęć skoordynowania prac różnych grup bojowych
istniejących wówczas w Poznaniu, ale nie twierdzi, że zaraz nastąpiło
ich zjednoczenie 10.
Skąd więc należy wywodzić ideę założenia organizacji peowiackiej
w Poznaniu? W. Wierzejewski widzi ją przede wszystkim w wielkopol
skim skautingu. Nie ukrywa, że istniała łączność z organizacjami nie
podległościowymi w· Galicji i pielęgnowano w skautowych szeregach myśl
walki o wolność w duchu idei Związku Walki Czynnej, ale z chwilą
1 Pa wł o w ski, op. cit., s. •184-185.
s Nota tki W. Wierzejewskiego.
9 Tamże.
10 Tamże; K a n d z i or a, op. cit., s. 71; S. S ę p - A d a m s k i, POW ZP a pow
stanie wieLkopolskie ... , s. 8.
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wybuchu wojny akcja legionowa wśród wielkopolskich skautów nie zna
lazła poparcia. Akcja ta bowiem opierała się na współdziałaniu z pań
stwami centralnymi, gdy tymczasem Wielkopolska nastawiona była na
walkę z Niemcami. Prowadzono więc pracę niepodległościową samodziel
nie. Dopiero po .kryzysie przysięgowym (lipiec 1917 ,r.) otwarły się moż
liwości nawiązania współpracy. Genezę POW ZP W. Wierzejewski wiąże
z wydaniem przez władze pruskie zakazu działa1ności skautingu w Po
znańskiem w 1915 r. ,,Odtąd rozpoczęła się· intensywna praca konspira
cyjna w sta1rszych szeregach harcerstwa. Rzucono młodym hasło, by szli
na wyszkolenie do wojska •pruskiego, lecz by na front ·nie wyruszali, lecz
dezerterowali. Okazało się zatem konieczne zorganizowanie pomocy dla
tych dezerterów w formie dostarczania im potrzebnych dokumentów
wojskowych itd. I tak powstała POW ZP jesienią 1917 [°." 11
Podobnie kreśli genezę peowiackiej organizacji w Wielkopolsce jeden
z twórców poznańskiego skautingu - Henryk Śniegocki. Pisze on: ,,Kie
dy wyczuliśmy z Wincentym Wierzejewskim coraz większe zainteresowa
nie się naszą pracą i szpiegowanie nas ze strony policji zaborczej, nie
chcąc narażać całej organizacji skautowej, która jeszcze wtedy praco;wała
półjawnie, postanowiliśmy oddzielić prace czysto wojskowe od działal
ności skautowej. Podzieliliśmy zakres czynności między siebie. Ja, jako
komendant skautów, nadal z Główną Kwaterą na Rzeszę Niemi-ecką
kontynuowałem i rozwijałem roboty skautowe. Wincenty Wierzejewski
zajmował się ściśle konspiracyjną robotą wojskową wśród najstarszych
skautów, którzy w różny sposób opuścili wojsko lub z niego zdezerte
rowali" 12.
Między relacjami W. Wierzejewskiego i H. Śniegockiego jest jednak
sprzeczność co do daty ;powstania POW ZP. Pierwszy twierdzi, że zało
żył ją jesienią 1917 r., natomiast Śniegocki pisze: ,,w roku 1918 nadszedł
czas na dalszy etap pracy, mianowicie tworzenie specjalnej kadry wy
szkolonych organizatorów i dowódców, która by stanowiła bazę do dal
szej rozbudowy w odpowiednim czasie naszej działalności w szerokim za
kresie. Po dłuższych rozważaniach i naradzie ze mną Wincenty Wierze
jewski dla tej nowej organizacji przyjął nazwę Polska Organizacja
Wojskowa Zaboru Pruskiego oraz system dziesiątkowy. Dnia 15 lutego
1918 roku w Muzeum przy ul. Mielżyńskiego złożyli przysięgę peowia<*ą
skauci" 13.
Zwykło się uważać za datę narodzin POW ZP moment zarzysiężenia
pierwszej dziesiątki. Relacja H. Śniegockiego w tej mierze pokrywa się
z tym, co ustalił K. Kandziora, ale i ta'k sprawa nie jest jasna. Henryk
Notatki W. Wierzejewsktiego.
H. ś n i ego ck i, Wspomnienia harcmistrza, oprac. E. Serwański, Poznań
1971, s. 46.
is Tamże, s. 47.
11
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Dembiński bowiem, który miał być w owej ,pierwszej dziesiątce, stanow
czo stwierdza, że przysięgę składał jesienią (zdaje się w końcu paździer
nika) 1917 r. 14
Niestety ani W. Wierzejewski, ani H. Śniegocki nie podali bliższych
szczegółów zawiązania POW ZP. Z tego jednak, co napisali, wynika, że
prace wojskowe w łonie wielkopolskiego skautingu uległy ożywieniu nie
tylko po wydaniu wspomnianego zakazu przez pruską policję, ale też
po ·kryzysie przysięgowym, a więc gdy powstała szansa na rozwinięcie
szerszych prac niepodległościowych. Śniegocki nie ukrywał, że W. Wie
rzejewski zawsze myślał o nawiązaniu kontaktów z organizacjami nie
podległościowymi z innych za1borów 1s.

Wyłania się więc pytanie, kiedy W. Wierzejewski uznał, że nadeszła
chwHa „złączenia naszych dążeń z ogólnymi Polskiej Organizacji Woj�
skowej"? Wydaje się, iż szczególniejszą rolę odegrał tutaj H. Dembiński,
poznański skaut, dezerter z armii pruskiej, ukrywający się od kwietnia
1917 r. w Kongresówce. Poprzez znanego działacza skautowego, ks. Jana
Mauersbergera, dostał się on wspólnie z innym poznańskim skautem
dezerterem Józefem Dunst-Dembińskim do warszawskiej komórki POW.
Jesienią 1917 r. H. Dembiński wrócił do Poznania i nie tylko poinformo
wał W. Wierzejewskiego . o działalności POW, ale zaproponował w jej
imieniu współpracę 16. Niebawem W. Wie.rzejewski przystąpił do two
rzenia POW ZP, a wiosną 1918 r. sam pojechał do Warszawy, gdzie ucze
stniczył w zebraniu Komendy Naczelnej POW i nawiązał osobisty kon
takt ,z Adamem Kocem 11.
Tak więc można mówić o tylko pewnym wpływie wiadomości prze
kazanych przez H. Dembińskiego na powstanie POW ZP. Idea walki
zbrojnej o niepodległość tkwiła bowiem w wielkopolskim skautingu
i w tym kierunku prowadzono prace przede wszystkim pod :kierunkiem
W. Wierzejewskiego (niekiedy określa się je mianem Organizacji Bojo
wej). Wieści z Warszawy tylko zachęciły do nadania tym pracom nowej
organizacyjnej postaci i wzmogły nadzieje na upragnione zjednoczenie
wysiłków niepodległościowych. Z taką myślą obrano nazwę nowej orga
nizacji.
Choć obie organizacje nawiązały współpracę, to jednak do ich zjedno
czenia nie doszło. Zadecydowały o tym �óżne warunki działania i różnice
ideowe. POW ZP zachowała skautowy charakter i stroniła od polityki.
Poznańskim konspiratorom nie odpowiadało także oblicze lewicowe POW.
Stąd dla podkreślenia odrębności dodano do nazwy POW słowa: Zaboru
Pruskiego 18.
Informacja ustna H. Dembińskiego.
1s ś n i e g o c k i, op. cit., s. 48.
16 Informacja ustna H. Dembińskiego.
l7 Notatki W. Wierzejewskiego.
is Tamże; informacja ustna H. Dembińskiego.
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UBER DIE GRUNDUNG DER POLNISCHEN MILITXRISCHEN ORGANISATION
IN DEM VON PREUSSEN ANNEKTIERTEN TEIL POLENS
Seit Jahren bestehen Meinungsunterschiede i.iber die Genese, die Verbindungen
sowie die Rolle der Polnischen Militarischen Organisation im ipreussisch annektier
ten Teil Polens (POW ZP) bei den Vorbereitungen zum Aufstand in Grosspolen. Der
Artikel entstand in der Hauptsache anhand bisher unbekannter Notizen des Be
gri.inders dieser Organisation, des vor kurzem verstorbenen Oberstleutnants Win
centy Wierzejewski. Aus den Notizen geht hervor, dass ·die Organisation Polska
Organizacja Wojskowa Zaboru Pruskiego aus dem grosspolnischen Skauting hervor
gegangen ist und dass man sie im Herbst ·1917 zu grilnden begann. Es wurde zwar
eine Zusammenarbeit mit Piłsudskis POW im Konigreich angekni.ipft, jedoch zu
einer Vereinigung beider Organisationen ist es wegen unterschiedlicher Arbeitsbe
dingungen sowie ideo1ogischer Differenzen nicht gekommen.

Sobótka 1976 2

KAROL FIEDOR (WROCłJAW)

POLITYKA TRZECIEJ RZESZY WOBEC SERBOLUZYCZAN
(1933-1945)
Wspomniani po raz ipierwszy w kronice Fredegara z VII w. Serbowie
zaliczani byli do południowo-zachodnich szczepów słowiańskich. W dru
giej połowie X w. żyli już w zwartych plemionach. Ich siedziby rozcią
gały się między rzeka'Illi: Saałą, dolnym· Bobrem i Kwisą, oraz Karko
noszami, Frankfurtem nad Odrą i Berlinem. Na czoło wysuwały się od
najdawniejszych czasów dwa ich odłamy: Łużyczan (Łuzicenjo) i Miliczan
(Milcenjo). Główną siedzibą pierwszych stał się Budziszyn, drugich Miśnia. Trudnili się rolnictwem i hodowlą bydła. Od XIII w. na ziemie
Se!'bołużyczan napływała coraz to silniejsza fala kolonizacyjna niemiec
kich chłopów. Do XV w. zostały one całkowicie wcielone w marchie
nadg,raniczne niemieckich feudałów. Odtąd też zwarte skupiska $erbo
łużyckie ulegały coraz większemu rozbiciu.
Serbołużyczanie nie wytworzyli większych ośrodków miejskich, zwią
zani byli nadal z kulturą wiejską. Na przełomie XVII i XVIII w. brali
udział w antyfeudalnych powstaniach; szczególnie wyróżnili się w okresie
wojny trzydziestoletniej, a następnie w latach 1740-1752 1. Rozwój świa
domości narodowej Serbołużyczan, ich języka i kultury nastąipił dopiero
w XIX w. Ośrod·kiem życia kulturalnego stał się przede wszystkim Bu
dziszyn. Od 1809 ,r. wychodził tu pierwszy miesięcznik w języku serbo
łużyckim „Serbski powedar a kurer". W latach 1818-1891 ukazywał się
tygodnik „Jutrnicka" 2• Działalność kulturalno-oświatowa działaczy z
pierwszej połowy XIX w. przygotowała niejako grunt do demokratycz
nego ruchu, jaki ogarnął także ziemie między Saa-lą, Kwisą i dolnym Bo
brem w czasie Wiosny Ludów. Ponownie ludność wiejska tak Górnych.
jak i Dolnych Łużyc czynnie zaangażowała się po stronie antyfeudalnego
ruchu lat 1848-1849. Ten ok,res wpłynął również zasadniczo na wykrys
talizowanie się poglądów czołowych przywódców serbołużyckich. Do nich
należeli w pierwszym rzędzie: adwokat S. E. Tzschirner, nauczyciele
1 Szerszy rys historyczny Serbołużyczan patrz Die Sorben. Wissenswertes aus
Vergangenheit und Gegenwart der sorbischen nationalen Minderheit, Bautzen 1970,
oraz J. Les z czyń ski, Der Ktassenkampf der Oberlausitzer Bauern in den Jah
ren 1635-1720, Bautzen 1964.
2 Die Sorben, s. 26 i n.
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J. Radyserb-Wjela i J. Jurij Mjelda, publicysta J. Bartko, ksiądz i poeta
H. Zejler i wielu innych. Oni też wykształcili nowy narybek przywódców
ludowych i działaczy oświatowych z końca XIX w. Czołowe miejsce za
jął wśród nich M. Hórnik, założyciel pierwszego czasopisma literackiego
w języku serbołużyckim pt. ,,Łuzican" 3. W 1912 r. powstało na Łużycach
pierwsze stowarzyszenie kulturalno-oświatowe Domowina, łączące liczne
do tej pory samodzielnie działające lokalne serbołużyckie związki spo
łeczno-oświatowe. Przed wybuchem I wojny światowej Domowina zrze
szała już około 60 stowarzyszeń, liczących w sumie 9000 członków. Jej
naczelnym zadaniem było koordynowanie pracy kulturalno-oświatowej
i budzenie świadomości narodowej Serbołużyczan zarówno w Górnych,
jak i Dolnych Łużycach. Domowina ponadto zwracała uwagę na rodzące
się wśród niemieckich ugrupowań nacjonalistyc2'.nych tendencje do wy
naradawiania ludności serbołużyckiej. Równocześnie z tym ruchem kul
turalno-oświatowym rozwijał się i krzepł radykalny ruch chłopski, który
w latach dwudziestych tworzył już znaczną siłę polityczną 4_ Czołowym
jego ideologiem był K. Janak
O dojrzałości politycznej serbołużyckich działaczy świadczyło najlepiej
.przystąpienie ich do utworzonego w 1924 r. w Niemczech Związku Mniej
szości Niemieckich (ZMiN). Jednym z czołowych jego działaczy był m. in.
redaktor naczelny pisma ZMN „Kulturwehr", poeta i pisarz J. Skala.
W 1926 r. powstał Związek Chłopów Serbołużyckich (Laiusitzer Bauern
bund). Do wybijających się przywódców Związku należeli A. Krawcik
i H. Sykor. Oni też współpracowali z ugrupowaniami niemieckiej le
wicy, a przede wszystkim Komunistyczną Partią Niemiec (KPD) s.
Styczeń 1933 r. nie wróżył nic dobrego dla 150 OOO narodu serbołużyc
kiego, zamieszkałego już przede wszystkim na terenie Górnych Łużyc,
z głównym centrum w Budziszynie 6• W kwietniu 1933 r. na fali anty
komunistycznych działań Trzeciej Rzeszy nastąpiły pierwsze aresztowania
przywódców serbołużyckich: A. Barta, dra J. Cyza, M. Nowaka, J. Sajby,
G. Janaka i wielu innych. 10 kwietnia rozwiązano stowarzyszenie spor
towe Sokół, a dzień później zlikwido.wano dziennik „Serbske nowiny".
30 kwietnia ·zakazano działalności organizacji kulturalno-oświatowych
zrzeszonych w Domowinie oraz politycznej reprezentacji, jakim był Ko
mitet Narodowy Serbołużyczan (Serbski narodny wuberk). Na wiadomość
o tym z inicjatywy powołanego na terenie Czechosłowacji Towarzystwa
Przyjaciół Łużyc (Spolecnost pfatel Luzice) w wielu miastach europej
skich podjęto akcje obronne Seribołużyczan. Przede wszystkim protestoa Tamże, s. 30.
Patrz szerzej J. S o ł ta, Die Bauern der Lausitz. Eine Untersuchung des
Differenzierungsprozesses der Bauernschaft im Kapitalismus, Bautzen 1968.
5 M.
K a s pe r, Der Lausitzer Bauernbund. Ein Beitrag zur Geschichte der
demokratischen Bauernbewegung in der Oberlausitz 1924-1932, Bautzen 1967.
6 Die Sorben, s. 59.
·1
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wano przeciwko likwidacji ich odrębności narodowej, podkreślając przy
tym, iż Serbołużyczanie jako obywatele niemieccy domagaj� się jedynie
autonomii kulturalnej i s�kół z serbskim językiem nauczania, a więc nie
działają na szkodę narodu niemieckiego.
Akcji protestacyjnej na terenie państwa czechosłowackiego patrono
wała kkademia Nauk i Związek Pisarzy Czeskich. W Polsce kierowały
nią działające w Warszawie i Poznaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Serbo
łużyczan. Podobne związki istniały w Paryżu, Belgradzie, Zagrzebiu
i Lublanie. Te organizacje wniosły latem 1933 r. do Ligi Narodów pro
test przeciwko ciemiężeniu narodu serbołużyckiego. We wrześniu Fede
racja Przyjaciół Łużyc z siedzibą w Paryżu, w której skład wchodziły
przede wszystkim Towarzystwo Przyjaciół Narodu Łużyckiego i Akade
mie-kie Koło Przyjaciół Łużyc z Warszawy, Towarzystwo. Przyjaciół Ser
bołuży<:zan z Poznania oraz podobne towarzystwa w Jugosławii i Czecho
słowacji, opublikowała memorandum o sytuacji Serbołużyczan w Niem
czech 7. Ten niewątpliwie powszechny odzew na to, co działo się w Trze
ciej Rzeszy, wpłynął w pewnym stopniu na· zmianę metod narodowych
socjalistów wobec mniejszości narodowych w tym kraju. 17 V 1933 r.
bowiem nowy kanclerz Rzeszy w swej słynnej „pokojowej" mowie
oświadczył m. in., że narodowy socjalizm nie zamierza germanizować
obcych narodowości a.
30 sierpnia z kolei doszło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych do
narady poświęconej polityce wobec Serbołużyczan. Wzięli w niej udział
m. in. przedstawiciele rządu saskiego. Ustalono tu, iż ze względów poli
tycznych, a także na dobro niemczyzny zagranicznej, władze Trzeciej
Rzeszy muszą prowadzić tolerancyjną politykę wobec mniejszości naro
dowych żyjących w ich kraju 9. Zgodnie z tymi założeniami rząd saski
wydał 26 IX 1933 r. oświadczenie, w którym zapewniał ,o swobodnym
rozwoju życia kulturalnego. i używania języka serbołużyckiego w s�ko
łach i kościele w miejscowościach zamieszkałych przez Serbołużyczan 10.
Zarówno oświadczenia majowe kanclerza Hitlera, jak i rządu saskiego
były jedynie manewrem taktycznym. Narodowy socjalizm, wbrew oficjal
nym zapewnieniom, nie zamierzał bowiem tolerować rozwoju kultural
nego, czy też politycznego skupisk słowiańskich w nowych Niemczech.
1 Memorandum relatif a la Situation des Serbes de Lusace (Wendes en Alle
magne), Paryż 1933.
s E. K u r oń ski, Położenie prawne ludności polskiej w III Rzeszy, Katowice
1938, s. 10, oraz M. Dom a r u s, Hitier. Reden und Proklamationen 1932-1945, t. I,
cz. I, Wiesbaden 1973, s. 269 i n.
9 M. Ka sper, J. S o ł ta, Aus Geheimakten nazistischer Wendenpolitik, Bau
tzen 1960, s. 7.
10 „Gebrauch der wendischen Sprache im tliglichen Leben und bei kulturellen
Veranstaltungen und die Erhaltung und die Pflege ihrer volkstumlichen Eigenarten,
Sitten, Trachten und Brliuche". Cyt. za: Die Sorben, s. 60.
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Organizacją, która miała likwidować jakąkolwiek próbę samodzielnego
życia owych ugrupowań narodowych, był Związek Niemieckiego Wscho.
du (Bund Deutscher Osten - BDO). Powołany do życia 26 V 1933 r., od
pierwszych chwil przystąpił do rozbijania, a następnie podporządkowania
sobie istniejących jeszcze kół Domowiny. Związek miał całkowite popar
cie najwyższych czynników 'Partyjnych i państwowych Tirzeciej Rzeszy.
Okres pierwszy owej polityki, przypadający na lata 1933-1936, charak
teryzował się jednak stosunkowo mniej agresywnymi poczynaniami BDO
wobec Serbołużyczan i pozornym przestrzeganiem postanowień wrześnio
wego oświadczenia rządu saskiego. Nie znaczyło to, jak już wspomnieliś
my, iż władze polityczne Trzeciej Rzeszy zamierzały tolerować rozwój
kulturalno-polityczny Serbołużyczan. 23 I 1934 1r. w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Rzeszy doszło ,ponownie do kolejnej narady przedstawi
cieli rządu saskiego z władzami centralnymi Niemiec, na której zapadły
decyzje stopniowego włączania serbołużyckich stowarzyszeń kulturalnych
podległych Domowinie do niemieckich związków, a ponadto utworzenia
Wydziału Serbołużyckiego w Budziszynie, na którego czele stanął dr Sie
vert, kierującego całokształtem .polityki władz państwowych wobec lud
ności serbołużyckiej (Wendenabteilung der Arntshauptmannschaft Baut
zen) 11• Toteż ten pierwszy okres, w którym wyikonawcą poleceń władz
centralnych było BDO, charakteryzował się powolnym ograniczaniem
języka serbołużyckiego w szkole, zwłaszcza w powiecie Kamieniec, usu
waniem z terenów Łużyc nauczycieli Serbołużyczan i przenoszeniem ich
w głąb Rzeszy, systematyczną inwigilacją tak życia społecznego, jak
i kulturalno-politycznego ludności serbołużyckiej przez „mężów zaufania"
BDO i wreszcie baczną obserwacją działalności Domowiny i jej czoło
wych przywódców 12. W odpowiedzi na tę na pozór nieuchwytną akcję
BDO Domowina przystąpiła do ożywionej działalności organizacyjno-de
monstracyjnej, protestując w ten sposób przeciwko ograniczaniu swobód
kulturalno-politycznych Ser,bołużyczan, 'będących obywatelruµi Trzeciej
Rzeszy. Wymownym tego przykładem był zjazd pisarzy i działaczy Do
mowiny w lipcu 1934 r. w Radiborze oraz memoriały kierowane zarówno
do rządu saskiego w Dreźnie, jak i Rzeszy w Berlinie, domagające się
zagwarantowania praw do samodzielnego życia kulturalno-politycznego
mniejszości narodowej Ser'bołużyczan 13.
Nieugięta postawa przywódców owej mniejszości zaniepokoiła z kolei
Wydział Serbołużycki w Budziszynie, a zwłaszcza jego przewodniczącego
dra Sieverta, który domagał się zarówno ,od BDO, jak i organizacji na
rodowosocjalistycznych podejmowania bardziej operatywnych antyserbo
łużyckich akcji. Zapewne z jego inicjatywy doszło 14 V 1935 r. do kolej
nego spotkania przedstawicieli rządu saskiego, władz NSDAP, BDO oraz
11
12
13

K asper, Sol ta, op. cit., s. 30 i n.
Die Sorben, s. 55.
Tamże, s. 62 i n.

Polityka Trzeciej Rzeszy wobec Serbołużyc7la n

365

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy, poświęconego zagadnieniom
serbołużyckim. Wtedy to zapadła decyzja podporządkowania Domowiny
Związkowi Niemieckie.go Wschodu, co oznaczało pozbawienie jej samo
dzielności i skierowanie na tory organizacji drugorzędnej, kultywującej
stare tradycje ludowe w ujęciu narodowego socjalizmu 14.
Po drezdeńskim spotkaniu w maju 1935 r. wyraźnie nasiliła się także
działalność antyserbołużycka samych członków NSDAP, którym już nie
wystarczała polityka powolnego ograniczania Domowiny 15• Kiedy jednak
metody powolnego ujarzmiania ruchu serbołużyckiego nie przynosiły
takich rezultatów, jakich spodziewały się władze polityczne nowych Nie
miec, postanowiono siłą rozprawić się z czołowymi przywódcami Domo
winy. 13 I 1936 r. Wydział Serbołużycki wystosował do ,przewodniczącego
Domowiny pismo z żądaniem zmiany niektórych paragrafów statutu sto
warzyszenia; w razie nieuw2Jględnienia tych .postulatów - stwierdzono
czynniki polityczne będą zmuszone do rozwiązania tejże organizacji.
Zmiana statutu z kolei oznaczała uznanie Serbołużyczan za Niemców po
sługujących się jedynie nieniemieckim językiem (wendischsprechende
Deutsche), a ruch kulturalno-oświatowy tej społeczności - za odmianę
„Volkstumsarbeit" w ujęciu BDO. Propozycja władz budziszyńskich była
niewątpliwie uzgodniona z czynnikami politycznymi na szczeblu central
nym. Toteż przywódcy serbołużyccy odpowiedzieli na nią „nie". Oznacza
ło to zapoczątkowanie nowego okresu w polityce Trzeciej Rzeszy wobec
ludności ser,bołużyckiej, zakończonego w październiku 1939 r . 16
Nowe wytyczne wobec Serbołużyczan sprecyzował ostatecznie T. Ober
Hinder na spotkaniu przedstawicieli rządu saskiego, Ministenstw Spraw
Wewnętrznych i Zagranicznych Rzeszy, odbytym w Dreźnie w dniu 7
IV 1936 r. Zalecały one przyśpieszenie procesu asymilacji Serbołużyczan
poprzez ograniczenie do minimum prawa używania ich języka ojczystego,
nasilenie germanizacji dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach, za
hamowanie działalności kulturalno-oświatowej, a przede wszystkim
Domowiny. Nadal jednak Oberlander zalecał elastyczną polity�ę wobec
tej -ludności, nieatakowanie jej wprost, lecz zręczne „demaskowanie" po
jedynczych przywódców, odciąganie od „starych form działalności kul
turalno-oświatowej" i angażowanie do narodowosocjalistycznych stowa
rzyszeń 17•
Kwietniowe spotkanie oznaczało ponadto ostateczne zdystansowanie
K a sper, S o ł t a, op. cit., s. 22 i n.
Jeden z działaczy NSDAP z okręgu partyjnego Lobau na posiedzeniu instruk
tażowym przywódców BDO stwierdzał: ,.Wir milssen uns mit' unserem Parteiapparat
in die Massnahmen der Domowina eins<:halten und ihr einen deutschen Charakter
geben. Wir milssen auch die Domowina zu unseren Parteiversammlungen hinzu
ziehen ... Man muss zwischen die wendische Bevolkerung und ihre jetzige Fiihrung
einen Keil treliben". Cyt. za: Die Sorben, s. 63.
14
1s

16 Die Sorben, s. 63
11

K a s p e r, S o ł t a, op. cit., s. 40.
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przez BDO innych organizacji i urzędów lokalnych na polu polityki anty
serbołużyckiej. Odtąd też, aż do października 1939 r., BDO był jedyną
siłą kierującą i inspirującą akcję przeciwko autonomii kulturalnej Serbo
łużyczan. Zgodnie z nową taktyką w posiedzeniach Domowiny brali
udział także członkowie BDO; zmuszali oni niejednokrotnie do .prowa
dzenia zebrań w języku niemieckim, a często na skutek prowokacyjnych
wystąpień paraliżowali jej obrady. BDO zachęcał ponadto społeczeństwo
serbołużyckie do udziału w organizowanych przez siebie „wieczornicach"
i „odczytach". Pracę na tym odcinku prowadzili „mężowie zaufania"
związku.
Niezależnie od metod rozbijania od wewnątrz jedności Domowiny
BDO nasilił kolportaż literatury propagandowej na terenach Górnych Łu
życ. W drugiej połowie lat trzydziestych pojawiło się tu wiele nowych
,,antysłowiańskich" broszur i publikacji „naukowych", ,przypominają
cych, iż Serbołużyczanie to Niemcy posługujący się jedynie nieniemiec
kim językiem 1s. W tym też czasie władze polityczne zakazały wydawa
nia literatury w języku ludności rodzimej; zabroniono wydawania sztuk
Serbołużyczan, a w pierwszym rzędzie J. Wjela.
18 III 1937 r. ostatecznie zabroniono działalności Domowiny oraz pod
ległych jej stowarzyszeń kulturalno-oświatowych jako „niezgodnej z pro
gramem narodowosocjalistycznym i zakłócającym spokój i porządek
w luaju". Zlikwidowano tak.że prasę serbołużycką, rozwiązano towarzy
stwo naukowe Maćica Serbska i Serbski dom, a wydawnictwa i książki
popularnonaukowe skonfiskowano 19. W czerwcu ukazały się na terenie
Górnych Łużyc zarządzenia kładące kres jakimikolwiek poczynaniom
oświatowo-kulturalnym nienarodowosocjalistycznych organizacji wśród
miejscowej ludności. Godziły one także i w szkolnictwo serbołużyckie.
Tym, którzy nie podporządkowali się nowym „wytycznym", grożono kon
sekwencjami administracyjnymi 20.
Odtąd BDO jawnie występował przeciwko używaniu języka serbo
łużyckiego w miejscach publicznych. W większych skupiskach ludności
wiejskiej nasiliła się akcja zakładania przedszkoli, w których poddawano
dzieci totalnej germanizacji. Do inwigilacji członków mniejszości serbo
łużyckiej wprzągnięto nawet młodzież HJ, tworząc specjalne grupy
(HJ-Lausitzdienst), pozostające do dyspozycji BDO. Ta „nowa" polityka
władz narodowosocjalistycznych Niemiec zaktywizowała skupiska serbo
łużyckie. One też na równi z niemiecką lewicą demaskowały tak w kraju,
jak i poza jego granicami poczynania narodowych socjalistów 21. To z ko1s Die Sorben, s. 63; M. R oth barth, Der Bund Deutscher Osten (1933-1943).
Instrument aggresiver Ostpolitik des faschistischen deutschen Imperialismus, Ros
tock 1970, s. 201 j n.
19 Die Sorben, s. 65.
20

?1

Tamże, s. 66.
Patrz szerzej Die Sorben, s. 71.
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lei rodziło nowe plany· ,,rozwiązania" problemu ludności serbołużyc
kiej. Opracował je H. Himmler, który na mocy tajnego rozporządzenia
Hitlera z dnia 7 X 1939 r. został mianowany komisarzem do spraw umac
niania niemczyzny (Reichskommissar zur Festigung des deutschen Vol!ks
tums - RKFdV) 22.
Przejęcie kierownictwa walką ze słowiańskim elementem przez Him
mlera zapoczątkowało trzeci okres poiityki hitlerowskich Niemiec wobec
ludności serbołużyckiej, charakteryzujący się zdecydowanym niszczeniem
jakiejkolwiek próby jej samodzielnego życia polityczne.go i kulturalnego.
Ostatecznie przedstawił go Himmler kanclerzowi w memorandum z dnia
15 V 1940 r. (Denkschrift zur Behandlung der Fremdvo1kischen im Osten).
Przewidywał on wzmożenie walki z inteligencją po uprzednim jej izolo
waniu od reszty społeczeństwa, rozbicie zwartych skupisk serbołużyckich
poprzez wysiedlenie �o Generalnej Guberni „niepożądanego elementu"
i W['eszcie totalną germanizację młodzieży za pomocą szkoły, organizacji
Ar'beitsdienst i wojska 23. W sumie plan Himmlera przynieść miał osta
teczne rozpłynięcie się w morzu niemczyzny rozbitej i sterroryzowanej
ludności serbołużyckiej 24_
DIE POLITIK DES DRITTEN REICHES GEGENUBER DEN SORBEN

Anhand der Gegenstandsliteratur stent der Autor die Lage der Sorben in der
Zeit des Hitlerfaschi'smus dar. Dieses Volk, das sich d�rch eine reiche Kultur
ausweist, ,wurde seit 1933 systematisch diskriminiert. Bereits im A.'pril 1933 erfo1gten
die ersten grosseren Verhaftungen sorbischer Anfilhrer. Es kam auch zum Verbot
der Tatigkeit kultureller Organisationen, die in der Domowina vereint waren. Der im
Mai 1933 gegrtindete Bund Deutscher Osten iibernahm die Kulturarbeit unter den
Sorben im faschistischen Geiste. Mit besonderer Entschlossenheit trat der BDO gegen
die sorbische Intelligenz, vor allem gegen die Lehrer auf. Zu Ende der 30er Jahre
nahm die gegen die am meisten national bewussten Sorben gerichtete Terroraktion
an Starke zu. Nach dem Oktober !1939 tibernahm H. Himmler die Leitung des
Kampfes gegen das sorbische Element. Das von ihm erarbeitete Programm zur
,,Lćisung" des sorbischen Problems sah eine totale Germanisierung dieser Bevćilke
i
rung vor. Himmlers Plane wurden bis in das J1ahr 1945 konsequent verwrklicht.
22 E. N o 1 t e, Der Faschismus in �einer Epoche, Mtinchen 1971, s. 476.
23 Die Sorben, s. 72.
24 W memortiale z 15 V 1940 r. Himmler stwierdzał: ,,Diese Bevćilkerung wird
als ftihrerloses Arbeitsvo1lk zur Verfiigung stehen und Deutschland jahrlich Wan<ler
arbeiter und Arbeiter fur besondere Arbeitsvorkommen (Strassen, Steinbrtiche,
Bauten) stellen ... Filr die nichtdeutsche Bevćilkerung des Ostens darf es keine
hohere Schule geben als die vierklassige Volksschule. Das Ziel der Volksschule
hat lediglich zu sein: Einfaches Rechnen bis hochstens 500, Schreiben des Namens,
eine Lehre, dass es ein gottliches Gebot ist, den Deutschen gehorsam zu sein ...
Lesen halte ich nicht ftir erforderlich. Ausser dieser Schu1e <la•f es im Osten
iiberhaupt keine Schule geben". Cyt. za: R o t h b a i t h, op. cit., s. 204.
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FRANTIŚEK MAINUS (BRNO)

CZESI I POLACY
NA OBSZARZE NIEMIEC W LATACH 1939-1945

W czasie II wojny światowej na terytorium Rzeszy Niemieckiej zna
laz1o się wiele milionów ludzi należących do wszystkich narodów Eu
ropy. Byli to jeńcy wojenni lub robotnicy cywilni, z reguły przymusowo
wywiezieni do Rzeszy, a także więźniowie obozów koncentracyjnych
i innych zakładów karnych. Ich liczbę u schyłku wojny szacowano na
7 mln. Według niektórych źródeł w przeciągu wojny sprowadzono pod
przymusem do Niemiec do 10 mln cudzoziemców 1. Celem naszego arty
kułu jest ukazanie wzajemnych stosunków między Polakami a Czecha
mi i Słowakami, którzy znaleźli się w tej masie.
Pierwszymi obywatelami obcymi, których wywieziono do Niemiec
jako robotników cywilnych, byli Czesi i Słowacy. �ótce po 15 III
1939 L zaczęto ich transportovvać do różnych części Rzeszy. Pracowali
przy wznoszeniu inwestycji przemysłowych, np. zakładów H. Goringa
w Linzu, w Brunszwiku, w Watenstedt itp. P,rzez cały okres wojny nie
ustawała fala transportów, zwłaszcza z terytorium tzw. Protektoratu.
W późniejszych latach wywożono do Niemiec całe roczni·ki czeskiej �ło
dzieży, zwłaszcza urodzonej w latach 1918-1922 i 1924. Liczba Czechów,
którzy przymusowo znajdowali się w Niemczech jako robotnicy lub człon
kowie paramilitarnych organizacji Technische Nothilfe, Luftschutz
i innych, wahała się ok. 600 tys. osób. Ze Słowacji pracowało w Rzeszy
ok. 200 tys. osób 2.
Już w kilka dni po inwazji na Polskę organy nazistowskie przygo
towywały się do przyjęcia wielkich grup obywateli polskich. Np. na
okupowanym pograniczu czechosłowadkim już 8 W['ześnia zawiadomio
no wszystkie landratury, że mogą w najbliższym czasie liczyć się z przy
byciem pokaźnych grup polskich jeńców wojennych, którzy mają być
F. Ma i n u�. Totalni nasazeni (Ce�i na ,pracich v Nemecku 1939-lJ.945, Brno
s. 17 i n.).
2 Tamże; o Słowakach zob.: Z. Ko n e cny i F. Ma i n u�. Slovaci na pracich
1

1970,

v Nemecku a v protektora.te za druhe svetove vcilky (Historick.y casopis, }QVII, 1969,

s. 565 i n.).
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wyzyskani przy ,pracach• rolnych 3• Od połowy września przyjeżdżały do
wszystkich zakątków Niemiec, a także na pogranicze czechosłowackie
okupowane po konferencji w Monachium, transporty z polskimi jeńca
mi wojennymi. Umieszczano ich w prowizorycznych obozach jenieckich,
organizowanych w wielkich majątkach ziemskich, przy cu!krowniacłi itd.
Prawie równocześnie z nimi pojawiły się i grupy polskich cywilów: męż
czyzn, kobiet i młodzieży, pochodzących z różnych części Polski, zwłasz
cza z terenów włączonych 1bezpośrednio do Rzeszy. Rozległe plany roz
wiązania kwestii polskiej, których celem było wyparcie, a w końcu
zniszczenie narodu polskiego, harmonizowały z niecierpliwymi żądaniami
przedsiębiorców nie:mieckich, domagających się taniej, nie posiadającej
jakichkolwiek praw i całkowicie zdanej na ich las.kę siły roboczej. W tym
miejscu nie będziemy się zajmowali postępowaniem organów okupacyj
nych przy wysyłaniu polskich obywateli cywilnych na przymusowe ro
boty do Rzeszy. Chcemy wszakże podkreślić, że używano metod bardzo
drastycznych, o wiele gorszych niż w Protektoracie przy wywożeniu
młodzieży czeskiej. Opierających się czekały obozy koncentracyjne:
Oświęcim, Majdanek i inne 4_
Liczba Polaków na terytorium niemieckim była wysoka. Według
informacji pochodzących ze źródeł nazistowskich nie spadła od 1941 r.
poniżej 1 mln, a w 1944 r. doszła do ok. 1,6 mln osób, przy czym .nie
z.ostali tu wliczeni więźniowie ,o•bozów koncentracyjnych. Polacy byli co
do liczebności na drugim miejscu za obywatelami ZSRR s.
Na pograniczu czechosłowackim grupy polskich jeńców wojennych
i robotników cywilnych znajdowały się, jak wyżej wspomniano, już od
września 1939 r. W następnych miesiącach ich licZ'ba szy,bko wzrastała.
Początkowo pracowali przede wszystkim w rolnictwie, przy naprawach
nasypów kolejowych i ibudowie ,oraz naprawie dróg. Później kierowano
ich także do fabryk przemysłu zbrojeniowego.
Dla postępowania z cudzoziemcami, którzy znajdowali się na tery
torium niemieckim jako robotnicy cywilni, władze nazistowskie opraco
wały cały system instrukcji. Nie z wszystkimi obchodzono się jednako
wo. W pełni przejawiła się tu polityka rasowa. Polacy przybyli na
tereny Rze&zy w okresie, kiedy propaganda przez długie tygodnie prowa
dziła kampanię antypols1ką, w której określano ich jako wrogów niemiec
kiej ludności żyjącej w Polsce, ludzi mniej wartościowych, podstępnych
i niebezpiecznych dla społeczeństwa niemieckiego. Jako Słowianie zostali
s SAO, land rat Opava Ho-600-327, p ismo p rezydenta rejencj i opawskie j z 8 IX
1939 r.
4 W. Rus ińs ki, Położenie robotników polskich w czasie wojny 1939-1945 na
terenie Rzeszy i obszarów wcielonych, t. I-II, Poznań1945-1949, oraz E. See ber,
Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtschaft. Die Deportation und Aus
beutung polnischer Burger unter besonderer Berilcksichtigung der Lage der Arbei
ter aus dem sogenannten Generalgouvernement (1939-1945), Berlin •1964.
6 See be•r, op. cit., s. 90 i n .; także E. L. H o m ze, Foreign Labor in Nazi
Germany, P r inceton 1967, s. 32 i n.
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w drabinie rasowej zaliczeni do najniższej kategorii. Przejawiło się to
w ich pozycji w miejscach pracy, w wał'unkach socjalnych i warunkach
pracy.
Polacy byli dużo gorzej zakwaterowani w porównaniu z przedstawi
cielami innych, zwłaszcza zachodnich narodów, ale także i w porówna
niu z Czechami i Słowakami. Przydziały jedzenia mieli jeszcze niższe
niż ci ostatni, a także ich place były znacznie obcinane licznymi spec
jalnymi potrąceniami. .Żonatym nie przysługiwały żadne ulgi, jakie mie
li ich francuscy, czescy i słowaccy towarzysze. Nie otrzymywali dodat
ków rozłąkowych ani na dzieci. Praktycznie nie istniały dla nich urlo
py. Także ich swoboda osobista była znacznie ograniczona. Mogli żyć
w zasadzie tylko we wspólnych obozach. Obowiązkowo muis eli nosić
oznaczenie w postaci litery „P" na wierzchniej odzieży. W wypadku
stwierdzenia braku oznaczenia u Polaka stosowali Niemcy surowe ,kary,
łącznie z zesłaniem do obozu koncentracyjnego. Można by przytoczyć
wiele przykładów, gdy ludność niemiecka denuncjowała służbie 'bezpie
czeństwa każdego Polaka, który odważył się pokazać bez oznaczenia.
Były jeszcze i inne ograniczenia w stosunku do Polaków. Nie mogli oni
chodzić swobodnie do fryzjera, odwiedzać publicznych łaźni, kin. Uczęsz
czali jedynie do wyznaczonych gospód i kościołów, gdzieniegdzie uczest
niczyli tylko w zastrzeżonych dla siebie nabożeństwach.
Dzień pracy wynosił 10-12 godzin. W rolnictwie trwał praktycznie
od wschodu słońca do późnej nocy. Nawet niedziele i święta nie były dla
Polaków pracujących w rolnictwie wolne. Zarobki Polaków były zaw
sze niższe niż równorzędnych niemieckich, a także czeskich i francuskich
robotników. Nie mieli prawa do dodatków za pracę w nadgodzinach oraz
za pracę w niedziele i święta. Polacy byli dyskryminowani przy zakwa
terowaniu, nie otrzymywali przydziałów obuwia i odzieży; nic też dziw
nego, że można ich było od razu rozpoznać po nędznym ubiorze. Wielu
•chodziło w drewniakach. Przydziały artykułów żywnościowych dla Po
laków, szczególnie porcje mięsa, tłuszczów i chleba, _były mniejsze niż
dla ich towarzyszy z innych krajów, z wyjątkiem obywateli radzieckich,
tzw. ostarbeiterów.
Polacy znajdowali się na ostatnim miejscu wśr&i obcych robotników
także pod względem opieki zdrowotnej. Pomoc lekarska dla cudzoziem
ców była zła. W wypadku choroby lekarze niemieccy niechętnie stwier
dzali niezdolność do pracy, tak że wielu pacjentów odniosło poważne
i
uszczerbki na zdrowu.
W razie poważnej choroby kierowano Polaków
do specjalnych oddziałów dla obcokrajowców, organizowanych w niektó
rych szpitalach. Do kraju wracali ciężko chorzy na g,Puźlkę, z zanied
banymi chorobami nerek, żołądka i z wadami serca. Także i po śmierci
Polacy byli dotknięci dyskryminacją i nie mogli być grzebani na cmen
tarzach razem ze zmarłymi niemieckimi 6•
& z. Ko nec ny i F. Ma i n us, Pracovn! nasazen! Polaku v okupovanem
pohranic! Ceskoslovenska za druhe svetove vcilky (SL sborn, R. 61, 1963, s. 385 i n.).
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Polacy ściągani do fabryk zbrojeniowych i majątków junkierskich
byli iprzez długie lata oddaleni od ojczyzny i. żyli wśród ·nienawiści fana
tyków faszystowskich. Polak, jak głosiła propaganda nazistowska, nie
jest czł-0wiekiem. Każdy jest niebezpieczny dla i:rasowej czystości naro
du niemieckiego. Rezultatem tej propagandy była nienawiść znacznej
części ludności niemieckiej do polskich „podludzi", przejawiająca się
w najróżniejszy sposób, od obojętności na ich los, aż po pełne nienawiści
obchodzenie się z podległymi robotnikami polskimi, ich szykanowanie,
dręczenie itd. Choć nie wszyscy Niemcy ulegali tej antyp-olskiej histerii,
nieraz jednak np. żywiołowo aprobowali egzekucje Polaków obwinio
nych o intymne kontakty z kobietami niemieckimi ·oraz żądali też naj
surowszego ,ukarania tych kobiet 1.
Czesi i Sł-owacy. jako pierwsi cudzoziemcy, którzy w wielkiej liczbie
pracowali w Niemczech, spotkali się najwcześniej z polskimi jeńcami
wojennymi. Niebawem pracowali także razem i z polskimi robotnikami
cywilnymi obojga płci. Zetknęli się więc przedstawiciele sąsi,ednich na
rodów słowiańskich. Wiadomo, że stosunĘi między Czechosłowacją
a Polską nie były w okresie przedwojennym zbyt dobre. Burżuazyjne
rządy obu państw wzajemnie się atakowały i zręcznie wykorzystywały
nacjonalizm dla wzniecenia nienawiści jednego narodu do drugiego.
Szczególne znaczenie i wpływ miały wydarzenia z 1938 r. Chociaż lewi
cowe sHy rpo obu stronach starały się wyjaśnjć prawdziwą przyczynę
pełnych nienawiści wycieczek Warszawy przeciw Pradze i na odwrót,
to jednak część naszego i polskiego społeczeń�twa była mniej lub wię
cej przeniknięta wzajemną antypatią. Zwłaszcza po okupacji Zaolzia
wzrost antyczechosłowackiej kampanii propagandowej prowadzonej przez
polskie środki masowej informacji fatalnie oddziaływał na sposób my
ślenia wielu -obywateli nie tylko polskich, ale i naszych. Za.grofonie
Polski przez nazistowskich ag,resorów latem.1939 r., a potem bohaterska
walka ludu polskiego z przewagą nieprzyjaciela znacznie zmieniły na
stawienie naszych. obywateli do Polaków. Prawda, że przy pierwszych
spotkaniach tych, !którzy się znaleźli w środowisku :niemieckim, trzeba
było pokonywać ,określone iresidua z przeszłości, ale na widok gorzkiego
losu polskich przyjaciół, ·ciężkiego życia polskich ,kobiet, dzieci i męż
czyzn większość Czechów pozbywała się ostatnich śladów dawniejszej
niechęci. Uświadamiali sobie, że tak oni, jak i Polacy stali się ofiarami
tego samego nieprzyjaciela-nazizmu. Nasilało się w nich przekonanie,
że w przyszłości już nie mogą się powtórzyć stare nieporozumienia, ce
lowo wywoływane przez klasy irządzące w obu państwach.
Liczni Czesi i Słowacy nawiązali z Polakami już od początku przy
jacielskie stosunki. Pomagali im w ich szczególnie trudnych warunkach
K o n e c n y i F. M a i n u s, Poici.ci na ćeskosiovenskem u.zemi za vaiky
7 Z.
a jeijch odpor proti fasismu (SL sborn., R. 62, 0.964, s. 322 i n.).
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prześladowania, informowali o wydarzeniach w świecie itd. Np. w Sude
tach Polacy nawiązali bardzo ścisłe stosunki z Czechami tam osiadłymi
oraz z Czechami sprowadzonymi z Protektoratu na roboty. Nie było to
tajemnicą dla władz nazistowskich, które starały się ograniczyć do mi
nimum te kontakty ludzi posługujących się pokrewnym przecież języ
kiem i reprezentujących w przytłaczającej większości jednakową, anty
faszystowską postawę. Np. prezydent rejencji w Usti nad Łabą - był
to obszar, gdzie przebywało wiele tysięcy Polaków, zatrudnionych m. in.
w wielkich zakładach w Zaluzi koło Mostu - wydał tamtejszym kierow
nikom urzędów pracy polecenie dbania o to, aby Polacy nie kontakto
wali się z Czechami ani przy pracy, ani poza nią. Przypominał, że ze
względu na pokrewieństwo· językowe mogłoby dochodzić do niepożąda
nych następstw przy kształtowaniu się grup złożonych z przedstawicieli
obu narodów. Kontakty Polaków z Czechami mogą mieć, zdaniem pre
zydenta, niedobry wpływ na postawę i postępowanie Polaków. Nie moż
na było uniknąć umieszczania ich na wspólnych stanowiskach pracy,
zwłaszcza w zagłębiu węglowym, ale według rozporządzenia prezydenta
rejencji nie mogli polscy robotnicy cywilni pracować w pasie 15 km od
granic Protektoratu. Nie wolno było też zatrudniać polskich jeńców wo
jennych w wielkich majątkach w pobliżu Protektoratu. Na ich miejsce
mieli ·być posłani słowaccy robotnicy rolni, mimo że pracodawcy· wole
liby robotników polskich, a raczej polskich jeńców wojennych, którzy
byli niżej opłacani 8•
Także w innych miejscach naszego pogranicza, gdzie żyło więcej
Czechów lub gdzie znajdowały się liczniejsze grupy wy�yłanych na ro
boty Czechów z Protektoratu, Polacy mogli być zatrudniani jedynie
w najbardziej nieodzownych wypadkach. Np. na naradzie wyższych
urzędników rolnych w lipcu 1942 r. wskazywano na niebezpieczeństwo,
które grozi w wypadku, jeśli Polacy będą pracować i mieszkać tam,
gdzie Czesi. Współpracę Cz.echów i Polaków przy sabotażach w produk
cji lub przy ucieczkach Polaków uznano za bardzo niebezpieczną dla
produkcji wojennej i dla bezpieczeństwa Rzeszy 9•
Było jednak techniczną niemożliwością w pełni odizolować Polaków
nie tylko od Czechów i Słowaków, ale i od innych cudzoziemców. W licz
nych wielkich fabrykach cudzoziemcy stanowili przecież nieraz więcej
niż połowę załogi. Między Czechami i Słowakami a Polakami ukształto
wały się bardzo przyjazne stosunki i sympatie. Okazało się, że mają
wspólny cel - walkę o wolność przeciwko wspólnemu wrogowi. We
wzajemnych stosunkach głównym motywem była pomoc i poparcie we
wszyst!kich wypadkach. Mamy pbfite informacje wskazujące, że na tery
torium niemieckim Czesi, którzy mieli niewiele tylko lepszą sytuację,
s SAL, landrat Usti n/L., Pol. 302, pismo prezydenta rejencji z 19 IV 1940 r.
8 SAO, landrat Opava, Pol. 30L-645, narada w sprawie �ob'ilizacjli obcej siły
roboczej z dnia 27 VII 1942 r.
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pomagali materialnie swoim polskim towarzyszom. Na początku wojny
dostarczali oni polskim jeńcom wojennym pożywienia, odzieży i ułat
wiali kontakt z domem bez obozowej cenzury. Pomagali im także przy
organizowaniu ucieczek. Np. w 1940 r. gestapo poszukiwało w północ
nych Czechach dwóch r, obotników czeskich, których zauważono w po
bliżu obozu jenieckiego krótko przed ucieczką jeńców polskich i któ
rych wobec tego podejrzewano o udzielenie zbiegłym pomocy 10.
Zachowały się dowody, że Czesi łatwiej mogący uzyskać potrzebne
dokumenty, zaopatrywali w nie polskich jeńców, którym udało się zbiec
z obozów. Było to bardzo ważne, gdyż władze nazistowskie organizowały
obławy w pociągach i na dworcach.
Polacy w Niemczech, żyjąc pod bardzo- surową kontrolą władz hitle
rowskich, tworzyli kolektywy, w których się wzajemnie wspomagali, co
ułatwiało im przezwyciężenie surowych warunków pracy i życia. Czesi,
którzy mieli łatwiejszy dostęp do nasłuchów radiowych z zagranicy, nie
,rzadko byli źródłem informacji o nowych wydarzeniach i dla Polaków.
Wśród cudzoziemców spędzonych do Niemiec istniały nielegalne gru
py antyfaszystowskie. Także Polacy utworzyli szereg ta'kich grup. W nie
których obok Polaków znajdowali się także przedstawiciele innych na
rodów, a wśród n'ich Czesi i Słowacy. P,rzykładowo w 1939 r. gestapo
aresztowało grupę Polaków pracujących w Czeskiej Lipie, oskarżając i<:h
o .sz;erzenie wśród swych rodaków i Czechów wrogiej propagandy. Ze
słano ich do O'bozu koncentracyjnego w Dachau 11. Z kolei w 1940 r.
organy bezpieczeństwa poszukiwały listem gończym Polaka Dobrowol
skiego, który miał prowadzić wrogą działalność ag'itacyjną, szczególnie
w Sudetach, i to zarówno między swoimi, jak i Czechami 12. W lipcu
1944 r. ścigano pols'k:iego obywatela Józefa Berana, członka nielegalnie
działającej grupy w rejonie Trutnowa. Udało mu się zbiec prawdopodob
nie do Protektoratu 13• W 1944 r. poszukiwana była ,przez gestapo oby
watelka polska Herta Mackowa (prawdziwe nazwisko Jadwiga Malow
ska z Warszawy), która działała między polskimi i innymi obywatelami
w północnych Czechach. Według gestapo należała ona do polskiego ru
chu oporu i przygotowywała antyniemiec•kie akcje 14. Na pograniczu
miał działać także Polak Jan Gosowski (właściwie nazwisko Fedor Gnu
ra), któremu udało się zbiec z więzienia w Halle. Szerzył on ,propagandę
antyfaszystowską wśród obywateli polskich ,oraz naszych ludzi, pracu
jących w północno-zachodnich Czechach 1s.
10 SAZ, landrat Vrchlabi, Pol. 1002/03/9, raport placówki żandarmerii we Vrchla
bi z 20 VIII 1940 r.
11 SAL, landrat Jablonne v Podjeśtedi, Pol. X/154/6, pismo gestapo z Czeskiej
Lipy z 14 X 1939 r.
12 SAL, Pol .III a-3, raport placówki żandarmerii w Litomierzycach z 8 V 1940 r.
13 SAZ, landrat Vrchlabi, kr. 487, pismo gestapo z Trutnowa z 26 VII 1944 r.
u Tamże, informacja Sipo z Trutnowa z 15 XII 1944 r.
1s Tamże, informacja Sipo z Trutnowa z 19 XII 1944 r.
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Polacy, którzy zbiegli z faszystowskich Niemiec i chcieli dostać się
do kraju, musieli nierzadko przedostać się przez obszar Protektoratu.
Wielu z nich celowo wybierało drogę przez obszary zamieszkałe przez
Czechów, ponieważ ludność ofiarowywała im tu pomoc.
Wspomniano już, że Czesi i Słowacy po:5iadali z reguły większą
możliwość uzyskiwania informacji o wydarzeniach na świecie poprzez
nasłuch zagranicznych r,ozglośni radiowych. Informacje o sytuacji na
frontach i o sukcesach sił antyfaszystowskich miały z reguły większe
znaczenie niż ,pomoc materialna, niż chleb lub papieros. Człowiek poin
formowany o tych sukcesach łatwiej znosił cierpienia i rozłąkę z do
mem. Każda dobra wiadomość dodawała sil do dalszej walki z nieprzy
jacielem. Ze wspomnień naszych rodaków oraz z dokumentów nazistow
skich wynika, że przekazywali oni swym przyjaciołom z innych krajów,
także Polakom, najnowsze informacje. Np. w rejonie Litomierzyc, we
dług doniesienia miejscowego szefa NSDAP, pewien robotnik czeski re
gularnie powiadamiał grupę rO'botników polskich o wydarzeniach na
frontach i zachęcał ich, aby nie dawali się tak bardzo wyzyskiwać.
W rezultacie polscy robotnicy rolni z całej okolicy zaczęli domagać się
lepszego poży-"'1ienia i zakwaterowania oraz przyzwoitszych warunków
pracy 16.
W 1942 r. gestapo prowadziło śledztwo w sprawie grupy polskich
robotników rolny·ch pracujących w Litomierzyckiem oraz kilku Czechów.
których podejrzewano o namawianie Polaków do obrony przed samo
wolą funkcjonariuszy nazistowskich. Uwaga gestapo skoncentrowała się
zwłaszcza na robotniku polskim Kajetanie Kapuście i Czechu B. Zema
nie. Urząd pracy bowiem w Usti nad Łabą otrzymał anonimowy list,
w którym pracownikowi tego urzędu, Walterowi, zwracano uwagę, by
nie gnębił Polaków. List brzmiał: ,,Herr Walter! Misshandeln Sie r.uhig
die Polen weiter. Aber vergessen Sie nicht, dass der Tag der Abrech
nung kommt. Winseln Sie dann nicht zu viel, wenn dann Sie dieselben
Grausamkeiten am eigenem Leibe zuspilren bekommen. Denken. Sie
daran, der Tag kommt bestimmt!" Zeman i Kapusta, według zeznań
niektórych chłopów niemieckich, zachęcali robotników polskich, by pra
cowali wolno, by w niedziele i święta odmawiali pracy i aby zwiększali
opór przeciwko niemieckim pracodawcom. Dokumenty jednakże milczą
o wyniku śledztwa i·o losie obu - Polaka i Czecha 17•
Wiadomo, że między obcokrajowcami ściągniętymi do Niemiec roz
winęła się w przeciągu lat silna więź solidarności. Wspólny cel, wrogość
wobec faszyzmu, starania o pomoc dla sił antyfaszystowskich - oto co
1& SAL, landrat Litomence, Pol. III a-3, raport placówki żandarmerii w Pole
.pach z 10 V 11940 r.
17 Tamże, landrat Usti n/L., Pol. 302, c. 798, raport placówki żandarmerii w Bo
zeticach z 5 V 1942 r.
15 - Sobótka 1976, z. 2
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łączyło Czechów, Słowaków, Polaków, Ukraińców, Francuzów i przed
stawicieli innych narodów. Organy nazistowskie próbowały izolować po
szczególne narodowości. Ich propaganda wyzyskiwała resztki dawniej
szych przeciwieństw narodowościowych. Same władze nazistowskie zmu
szone były jednak stwierdzić, że obcy robotnicy trzymają się razem.
Np. dowódca placówki żandarmerii w Brezovej koło Svitav donosił
w 1944 r., że obcy robotnicy są w pełni świadomi swojej solidarności.
Według jego opinii ogniwami łączącymi tej solidarności byli Czesi, Po
lacy i Ukraińcy 18.
Na terytori•um Rzeszy wśród obcokrajowców działało wiele nielegal
nych ,organizacji i grup. Dotychczas jeszcze nie znamy w .pełni nawet
tych najważniejszych. Gestapo zdołało odkryć jedynie niektóre. Pozo
stałe wszakże pracowały i nie zostały ujawnione nawet przy bardzo wiel
kich staraniach organów bezpieczeństwa. W okręgu przemysłowym
Salzgitter-Watenstedt od maja 1942 r. działała gr.upa polskich antyfa
szystów pod nazwą Koło Patriotów Polskich, ściśle współpracująca z ra
dzieckimi, czeskimi i niemieckimi antyfaszystami. W latach 1942-1943
członkom tej grupy udało się wykoleić 5 pociągów towarowych, trzy
krotnie przerwać dopływ skroplonego powietrza do zakładów przemysło
wych w Watenstedt, pięciokrotnie przerwać dopływ gazu i zastrzelić
dwóch ,gestapowców 19. Także w Lipsku i okolicy działała nielegalna
grupa złożona z obywateli radzieckich, polskich i czeskich, nosząca naz
wę Iskra. Przedsiębrała ona akcje dywersyjne w transporcie i uniesz
kodliwiła także kilku niebezpiecznych gestapowskich szpiclów i agentów 20.
W 1943 r. gestapo zdołało w trakcie rozpracowywania działalności
nielegalnej KPCz zlikwidować gru,pę antyfaszystowską w Pribore w tzw.
Sudetach. Na jej czele stał były polski jeniec wojenny Kowalski, który
po zwolnieniu z niewoli pracował w Niemczech jako robotnik cywilny.
Równocześnie z nim aresztowano trzech Czechów, których Kowalski po
zyskał do w:.półpracy. Gestapo w Opawie przypominało, że idzie o pierw
szy wypadek niebezpiecznego powiązania niirodowości polskiej i czeskiej
w tym rejonie. Czech nazwiskiem Melcak, członek tej organizacji, po
siadał kontakty z radziec·kimi i polskimi nielegalnymi działaczami na
terytorium Polski i miał do nich przeprowadzić zbiegłego radzieckiego
jeńca, który ukrywał się u czeskiego chłopa Vitecka w Dehylovie. Grupa
Kowalskiego �ostała po nieludzkich przesłuchaniach zesłana do obozu
koncentracyjnego, gdzie po wszystkich zaginął wszelki ślad 21.
1s SAO, landrat Krnov, Ho 604/1, informacja z 14 IV 1944 r.
19 S e e b er, op. cit., s. 245 nn.
20 Archiwum K atedry Historii i Archiwistyki UJEP w Brnie, wspomnienia ra
d zieckich uczestników wyzwalania Czecho sło wacji.
21 J. Or 1 i k, Opavsko a severni Morava za okupace. Z tajnych zprav oku
pai'!nfch uradu z iet 1940-1943, Opava 1961, s. 193 nn.
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U schyłku wojny zwiększyła się licz.ba Polaków, którzy uciekli
z Niemiec i po drodze przyłączali się oni do grup partyzanckich, tak
że na terytorium czechosłowackim. Dokumentuje to m. in. wypadek
z kwietnia 1945 r. Zatrzymano wtedy nieznanego mężczyznę w pobliżu
obozu polskich jeńców wojennych koło Vrchlabi, który się przyznał straż
nikowi, że jest Polakiem. Wyrwał się jednak, odebrał członkowi volks
sturmu karabin, zranił go kolbą i zbiegł. Według nazistowskich organów
bezpieczeństwa chodziło o członka działającej na tym terenie party
zantki, który szedł zbadać możliwości uwolnienia polskich jeńców 22.
Przytoczone przykłady pokazują, że na obszarze Niemiec członkami
nielegalnych antyfaszystowskich organizacji byli przedstawiciele obu na
szych bratnich narodów. Niektórzy Polacy po ucieczce z faszystowskich
obozów i zakładów pracy przymusowej uczestniczyli w partyzanckich
walkach na terytorium czechosłowackim.
Z czeskiego przełożyli W. i R. Gładkiewiczowie
TSCHECHEN UND POLEN AUF DEUTSCHEM GEBIET IN DEN JAHREN
1939-1945

Der Artikel behandelt hauptsachlich die Zusammenarbeit polnischer Burger mit
Tschechen und Slowaken, die sich wahrend des letzten Krieges auf deutschem
Territorium ais Kriegsgefangene oder Zlivile Zwangsarbeiter aufgehalten haben.
Die antifaschistische Haltung der Polen und der tschechoslowakischen Bi.irger be
giinstigte die Entfaltung verschiedenartiger Formen der Zusammenarbeit im Kampf
mit dem gemeinsamen Gegner. Deren Herau'Sbildung wurde durch die etwas bessere
Lage der tschechoslowaklischen Bi.irger als der Polen auf deutschem Gebiet be
schleunigt. Es fiel ihnen leichter, der polnischen Bevolkerung mit Nahrung oder
Kleidung zu helfen. Wertvoll war die Hilfe bei Kontakten mit der Heimat unter Umge
hung der Lagerzensur, oder die Hilfe bei der Flucht, z. B. durch Verschaffung von
notwendigen Dokumenten fi.ir die Flilchtlinge. Besonders wertvoll waren fi.ir die
Polen Informationen i.iber politische Ereignisse aus •auslandischen Rundfunksendern;
die Tschechen und Slowaken hatten einen wesentlich leichteren Zugang zu Rund
funkgeraten. In den illegalen antifaschistischen Widerstandsgruppen, welche von
den nach Deutschland zwangsverschleppten Polen organisiert worden waren, be
fanden sich auch Tschechen und Slowaken. Die agitatorische Tatigkeit der Polen
unter ihren eigenen Kollegen und den tschechoslowakischen Bi.irgern wurde von den
Deutschen besonders hart im Sudetenland bekampft. Manche aus den Lagern ge
flohenen Polen haben sich der Parb.isanenbewegung auf tschechoslowakischem Boden
angeschlossen.
22 SAZ, landrat Vrchlabi, kr. 601, raport placówki żandarmerii we Vrchlabi
z 8 IV 1945 r.
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KWESTIA SERBOŁUŻYCKA
W POLSKIEJ MYSLI POLITYCZNEJ W LATACH 1939-1947
Losy najmniejszego narodu słowiańskiego, zatopionego w niemieckim
morzu, oddzielonego od etnicznie polskich i czeskich obszarów pasami
osadnictwa ruemieckiego, wynaradawianeg,o wszelkimi metodami, lecz
uporczywie broniącego swej odrębności i narodowej egzystencji, stały
się przedmiotem żywszych zainteresowań polskiej opinii publicznej i pol
skiej myśli politycznej już w XIX w. Tak było zwłaszcza w dobie Wiosny
Ludów, gdy Serbowie łużyccy w sposób zorganizowany i świadomy sfor
mułowali postulaty zmierzające do zagwarantowania im w ramach Sa
ksonii minimalnych warunków rozwoju narodowego.
Polskie zainteresowania sprawami serbołużyckimi wzrosły wyraźnie
po zakończeniu I wojny światowej, gdy Serbowie łużyccy powołując się
na 13 punkt deklaracji Wilsona, wspierani przez pobratymczych Cze
chów, daremnie zabiegali o uznanie ich prawa do wolności narodowo-po
litycznej w formie zjednoczonego z Czechosłowacją organizmu państwo
wego lub też autonomicznej prowincji niemieckiej pozostającej pod ku
ratelą Ligi Narodów.
Bezskuteczność tych zabiegów stała się nowym impulsem dla polskich
zainteresowań Łużycami. Wybitny polski uczony, Jan Baudouin de
Courtenay, był promotorem protestu europejskich slawistów przeciwko
wyjęciu Łużyc spod opieki Ligi Narodów 1. Akcja prasowo-propagan
dowa w obronie prawa Serbów łużyckich do nieskrępowanego rozwoju
narodowego stała się punktem wyjściowym powstania i rozwoju w Pols
ce - podobnie jak w paru innych krajach słowiańskich - zorganizo
wanego ruchu prołużyckiego, którego rzecznikiem było przede wszyst
kim Towarzystwo Przyjaciół Łużyc, szerzące znajomość przeszłości i te
raźniejszości słowiańskiego narodu połabskiego. W polskich zaintereso
waniach 'kwestią serbołużycką dochodziły do .głosu nie tylko idee sło
wiańskiej solidarności, podziw i współczucie dla narodu dzielnie prze1 W. Koc h a ń s kii, Historyczny rozwój problemu Łużyckiego (Przegląd Za
chodni, 1946); te n że, Bratni szczep Łużyczan, Warszawa 1946.
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ciwstawiającego się potędze wynaradawiającej Republiki Weimarskiej,
a następnie Trzeciej Rzeszy, lecz także przekonanie o ścisłej współzależ
ności losów Polski z losami Łużyc. Przekonanie to, w okresie między
wojennym egzystujące raczej na dalekich marginesach polskiej myśli
politycznej i graniczące często z politycznym mesjanizmem, mistycyz
mem i irracjonalizmem, nabrało całkowicie nowego sensu i wyrazu
w okresie II wojny światowej, stając się w mniejszym lub większym
stopniu własnością wielu nurtów polskiej myśli politycznej i dochodząc
do głosu przy wszystkich prawie bardziej szczegółowych i pogłębionych
rozważaniach nad zasięgiem i kształtem polskiej granicy zachodniej, rolą
i miejscem Polski w Europie, przyszłością pokonanych Nienuec i ładem
pokojowym w Europie. We wszystkich tych kwestiach większość ośrod
ków polskiej myśli politycznej w okupowanym kraju i na emigracji była
zgodna, iż: a) solidarność narodów słowiańskich w obliczu aktualnego
i potencjalnego niebezpieczeństwa niemieckiego, b) względy bezpieczeń
stwa Polski i Czechosłowacji oraz c) sprawiedliwość dziejowa jako
jedna z moralnych przesłanek i podstaw trwałego pokoju i współżycia
narodów, w pełni uzasadniają postulat wyzwolenia Łużyc spod niemiec
kiego władztwa i zagwarantowania im warunków pełnego i nieskrępo
wanego rozwoju narodowego. ,,Po wojnie winien być umożliwiony na
rodowy rozwój niedobitkom narodu serbołużyckiego... Łużyczanie po
winni otrzymać możliwość swobodnego rozwoju na terenie Górnych
i Dolnych Łużyc z miastami: Budziszynem, Zgorzelicami, Żytawą i Cho
ciebużem" - głosiła broszura. programowa organizacji Ojczyzna, w spo
sób istotny wpływającej na kształt „myśli zachodniej" obozu londyń
skiego w okupowanym kraju 2.
Ogólny postulat „wyrwania Łużyc spod niemieckiego władztwa" i za
gwarantowania im „nieskrępowanego rozwoju narodowego" 3 interpre
towany był różnie w różnych ośrodkach myśli politycznej - w zależ
ności od ich oblicza ideowo-politycznego, tradycji, ogólnych koncepcji
dotyczących granic zachodnich Polski czy jej miejsca i roli w Europie.
Niekiedy nawet wewnątrz tych samych nurtów myśli politycznej współ
istniały obok siebie odmienne propozycje rozwiązania kwestii serbołu
życkiej. Tak np. różnorodne zespoły i grupy konspiracyjnego Stron
nictwa Narodowego wyobrażały sobie realizację programu „wyrwa
nia Łużyc spod niemieckiego władztwa" na drodze ich przyłączenia
do Polski 4• ,,Jedynie w ramach granic Imperium Polskiego znajdą Łuży
czanie warunki pełnego narodowego rozwoju i rozkwitu dla swego za
sobnego w kruszce i przemysł kraju" 5• Przyłączone do Polski Łużyce
miały stać się czynnikiem ułatwiającym i przyspieszającym „reslawizację
Decyduj! Słucha cię milion poległych żołnierzy polskich, Warszawa t,942.
Por. Nysa Łużycka jako zawołanie godne Polski (Słowa Prawdy, 7 V •1944).
' Linia Odra-Nysa Łużycka (Walka, 26 IX 1941).
s Łuż11ce (Młoda Polska, 12 XII 1942).
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naszych ziem zachodnich", miały przekształcić się w swoisty „słowiański
Piemont" - ośrodek „ruchu słowiańskiego nad Łabą na terenie państwa
niemieckiego, co - wziąwszy pod uwagę znaczenie klęski Niemiec i siłę
atrakcyjną Polski wśród Słowian - jest zupełnie możliwe" 6. W publi
cystyce SN pojawiały się również projekty związania Łużyc z Czechosło
wacją lub kreowania niepodległego państwa łużyckiego połączonego ści
słym sojuszem z Polską. Taka lub podobna wersja rozwiązania kwestii
łużyckiej występowała w polskiej myśli politycznej stosunkowo często,
przybierając postać żądania utworzenia wolnych Łużyc jako części skła
dowej wielkiej federacji narodów słowiańskich lub zachodniosłowiań
skich 1. Postulatowi „wyrwania Łużyc spod niemieckiego władztwa" to
warzyszyło upowszechnianie w prasie konspiracyjnej i emigracyjnej wie
dzy o przeszłości i współczesności Serbów łużyckich, a zwłaszcza wszel
kich informacji o ich oporze przeciwko germanizacji i Trzeciej Rzeszy
w ogóle. W ten sposób prasa pols,ka okresu wojny i okupacji przygoto
wywała społeczeństwo polskie do zaakceptowania myśli o współżyciu Po
laków i Serbów łużyckich w ramach wspólnego organizmu państwowego.
Wyzwolenie Polski, przesunięcie jej granic zachodnich ku Odrze i Ny
sie Łużyckiej, wkroczenie w kwietniu 1945 r. wojsk radzieckich i polskich
na etniczne terytorium Serbów łużyckich, a następnie zakończenie wojny
i przygotowania do konferencji Wielkiej Trójki, która miała określić
podstawy powojennego ładu w Europie, sprzyjały wzrostowi zaintereso
wania się polskiej myśli politycznej kwestią serbołużycką. Idea pomocy
polskiej dla „resztek pobratymców naszych" nabrała nowego wyrazu. Dla
nikogo w ówczesnej Polsce, w atmosferze pełnego zwycięstwa nad Niem
cami, nie ulegało wątpliwości, że Serbowie łużyccy muszą odzyskać wol
ność narodową. ,,Byłoby hańbą pozostawienie tych naszych wytrwałych
braci w niemieckiej niewoli dlatego, że są spośród wszystkich Słowian
najmniej liczni. Nie wolno do tego dopuścić, Łużyczanie muszą odzyskać
wolność" 8• Wyzwolenie Łużyc polska myśl polityczna uznawała za taki
sam pewnik, jak ustalenie granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej,
traktowała je jako elementarny wymóg solidarności słowiańskiej. Oficjal
ny 011gan rządowy, dziennik „Rzeczpospolita", pisał: ,,Jeżeli przed ćwierć6 O powrót Łużyc do Polski (Młoda Polska, 23 XII 1942). Postulat przyłączenia
Łużyc do Polski został zaakceptowany przez związany ze Stronnictwem Narodowym
konspiracyjny Serbołużyck!i. Komitet Narodowy w Polsce. W programowym doku
mencie z drugiej połowy 1943 r. Komitet głosił, iż przyszłe państwo serbołużyckie
,,będzie państwem związkowym dwu narodów łużyckich w ramach Mocarstwa Pol
skiego". ,.Sprawy Łużyckie", nr 1, 1943.
7 J.
K a 1 i s k i, Państwo zachodniosłowiańskie, Warszawa b.r.; Główne idee
Chrobreg o (Front Zachodn1, nr 3-4, 1943); Tezy ideologiczno-polityczne Federacji
Słowian Zachodnich (Biuletyn Zachodnia-Słowiański, nr 2, 1940); FedeTacja Za
chodniosłowiańska (Biuletyn Zachodnio-Słowiański, nr 2, 1940).
s E 1 - M i r, Wrócić wolność wszystkim Słowianom. Nie zapomnijmy o Serbach
łużyckich (Życie Warszawy, 29 VII 1945).
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wieczem narody słowiańskie pochłonięte były sporami własnymi, jeśli
naród rosyjski, czeski i polski ... nie były w stanie Serbów łużyckich do
statecznie poprzeć ... to obecnie zaistniały wszelkie warunki dla wysunię
cia i pozytywnego załatwienia tej sprawy. Jest to bowiem sprawa soli
darności słowiańskiej, do której niejednokrotnie sami odwoływaliśmy się;
jest naszym obowiązkiem danie pomocy bratniemu narodowi tonącemu
w morzu germanizmu. Serbowie łużyccy przetrwali, należy ich podtrzy
mać" s.
Z politycznych sympatii do Serbów łużyckich i w związ;ku z postula
tem ich wyzwolenia wyrósł szeroki ruch prołużycki w całej Polsce,
szczególnie popularny wśród młodzieży akademickiej Poznania, Wrocła
wia i Krakowa. Szeroką i systematyczną akcję polityczno-propagandową
na rzecz wolnych Łużyc prowadziły Polski Związek Zachodni, posiada
jący od lipca 1945 r. specjalny Referat Łużycki, oraz polski Komitet
Słowiański, którego Referat Łużycki (utworzony w styczniu 1946 r.) peł
nił funkcję koordynatora wszelkich poczynań prołużyckich w skali ogól
nopolskiej 10. Organizacjami społecznymi o charakterze ogólnopolskim
były Towarzystwo Przyjaciół ł,użyc (szczególnie aktywne w Krakowie)
oraz Akademicki Związek Przyjaciół Łużyc „Prołuż". Założony we wrze
śniu 1945 r. na Uniwersytecie Poznańskim, postawił sobie jako cel „obro
nę praw maleń'kiego narodu łużyckiego, od tylu lat bezskutecznie dopo
minającego się wolności", lansując programowe niejako hasło: ,,nad Łu
życami polska straż" 11• Wdkół „Proluża" - posiadającego swe oddziały
we wszystkich prawie uczelniach wyższych Polski - skupiała się także
sieć szkolnych Kół Przyjaciół Łużyc 12. Organizacje prołużyckie organizo
wały wiece, zgromadzenia i zjazdy, inspirowały rezolucje polityczne wy
syłane do najwyższych władz państwowych i do ONZ, a domagające się
wolności dla Łużyc, szerzyły w społeczeństwie polskim znajomość historii,
współczesności i kultury łużyckiej, utrzymywały kontakty z organizacja
mi i działaczami serbołużyckimi.
Ruch prołużycki stał na stanowisku, że poparcie dla postulatu wolnych
Łużyc jest przede wszystkim - chociaż nie wyłącznie - moralnym zo
•bowiązaniem całego świata słowiańskiego. ,,Jest rzeczą zupełnie oczywi
stą, że ani my, Polacy, ani Czesi, ani wschodni nasz sąsiad, ani też cała
Słowiańszczyzna nie możemy nad tym problemem przejść do porządku
dziennego. Zmuszają wszystkich bez wyjątku Słowian do udzielenia po
mocy bratniemu narodowi jego bohaterskie dzieje, historia, los i tra
giczne zapasy licznych pokrewnych nam szczepów, prawych ongiś dziero W . By sz e w s ki , Zapomniany naród - Serbowie Łużyccy (Rzeczpospolita,
25 VII 1945).
10 W. Ko c h a ń ski, Rozwój stosunków polsko-łużyckich (Przegląd Zachodni,
1946).
11 Młodzież akademicka w obronie Łużyc (Polska Zachodnia, 7 XI 19,15).
it A. S. M at y n i a k, ,,Proluż" - organizacją ogólnopolską (Polska Zachod
nia, 19 V 0.946); Młodzież szkolna w obronie Łużyc (Polska Zachodnia, 24 II 1946).
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życieli szerokich obszarów na wschód od Łaiby" 13. Poparcie polskie dla
Serbów łużyckich miało być dowodem „naszej szczerej bezinteresownej
przyjaźni dla najstarszych pobratymców", ,,głębokiej troski o ich los
dzisiejszy i przyszły" i „n'.'1szego zdrowego słowianofilstwa" 14. Propagu
jąc hasło „wolnych Łużyc" ruch prołużycki odwoływał się także do bar
dziej konkretnych i racjonalnych argumentów natury polityczno-strate
gicznej, ekonomicznej i kulturalnej. ,,Wolne Łużyce" miały więc stać się
jednym z istotnych argumentów na rzecz polskiej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, dowodząc, iż żywioł �łowiański sięgał i sięga daleko na za
chód od linii osiągniętej przez Polskę. Stanowiąc najdalej na zachód
wysuniętą grupę słowiańską „wolne Łużyce" miały oddzielać Polskę od
Niemiec. Jeden z rzeczników ruchu prołużyckiego pisał: ,,W naszym in
teresie leży, by na tak długim odcinku uniknąć sąsiedztwa z wrogo na
stawionym państwem niemieckim. Utworzenie wolnych Łużyc wpłynie
... dodatnio na sprawę naszych granic zachodnich, ciągle jeszcze kryty
kowanych przez niektórych polityków zachodu" 15• Wspierając tego ro
dzaju argumentację powoływano się niekiedy na analogie· między Łuży
cami i Nadrenią, między polityką polską i francuską. ,,Sprawa wolnych,
wyłączonych z terenów niemieckich Łużyc jest dla Polski jeżeli ni� waż
niejsza, to przynajmniej tak samo ważna, jak dla Francji kwestia usamo
dzielnienia Nadrenii. Przeprowadzając analogię między Nadrenią a Łu
życami znajdziemy wiele danych przemawiających za tym, że Łużycom
przysługuje stokroć więcej prawa do wyodrębnienia z granic niemieckich,
do samodzielności niż Nadrenii" 1s. W ten sposób kwestia łużyc'ka stawała się jedną z funkcji bezpieczeństwa Polski, a także Czechosłowacji.
,,Wolne Łużyce stanowiłyby skrócenie granicy niemieckiej prawie o po
łowę, również Czechosłowacja wzmocniłaby pozycję obronną. Przez oswo
bodzenie Łużyc ... granica wolnej Słowiańszczyzny zachodniej przesunę
łaby się na odległość 40 km do Berlina. Łużyce stałyiby się fortecą odro
dzonych Słowian" 17• W „wolnych Łużycach" ruch prołużycki chciał wi
dzieć także ważnego partnera gospodarczego ia i kulturalnego.
Ogólny, uzasadniony względami moralnymi, historycznymi, strate13 L. K a c z m a r e k, O prawo życia dla Łużyczan, Jaroclin 1945, s. 27-28.
14 L. K 1 i m a, Łużyce woŁają, Toruń 1946, s. 37.
15 A. P u c h a ł k a - Z a b r z e s 'k i, Polska a wolność Łużyc (Polska Zachodnia,
2 VI 1946).
16 Łużyce a sprawa Nadrenii (Polska Zachodni•a, 27 I 1946).
17 K 1 i m a, op. cit., s. 36--37. ,,Naród łużycki ze sw:}"mi -przywódcami będzie
najdalej na zachód wysuniętym bastionem Słowiańszczyzny, o którego siły i trwa
łość dbać winny usilnie w zrozumieniu wspólnego interesu w braterskiej zgodzie
narody słowiańskie", T. P o w i d z k i, O wolność Serbów Łużyckich (Polska Za
chodnia, 26 VIII 1945).
1s „Polska jako sąsiad najbliższy, najlepiej związany geograficznie i komunika
cyjnie mogłaby nawiązać ożywione stosunki handlowe z tym słowtiańskim krajem.
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gicznyrru 1 ekonomicznymi, postulat „wolnych Łużyc", uznania prawa
narodu serbołużyckiego do samostanowienia o sobie - zgodnie z zasada
mi Karty Atlantyckiej i Statutu Organizacji Narodów Zjednoczonych przybierał w polskiej myśli politycznej różnorodne formy: przyłączenia
obszaru serbołużyckiego do Polski i nadania mu szerokiej autonomii,
utworzenia samodzielnego, lecz związaneg-0 z Polską (ewentualnie Cze
chosłowacją) państwa serbołużyckiego, utworzeniia autonomicznego two
ru państwowego pod protektoratem ONZ lub Związku Radzieckiego.
Rzecznicy przyłączenia Łużyc do Polski powoływali się przede wszy
stkim na wymogi strategiczne, a także na historyczną przynależność zie
mi łużyckiej d-0 Polski Bolesława Chrobrego i pokrewieństwo języko
wo-kulturalne Serbów łużyckich z Polakami 19. ,,Ewentualne przyłączenie
Łużyc do Polski, z ramienia której rezydowałby tam Delegat Polski, by
łoby uzasadnione. Łużyce to przecież kraj nam bliski, którego język jest
bardZ-O podobny d-0 naszego, którego hymn narodowy ... z naszego hymnu
powstał, który swe siły do walki czerpał z historii pisanej polską ręką ...
Polska jako najpotężniejsze państwo zachodniej Słowiańszczyzny ma pra
wo i ob-Owiązek objąć czujną straż i roztoczyć troskliwą opieikę nad naj
bardziej przez dzieje pokrzywdzonymi Łużycami" 20.
Tendencje inkorporacyjne były raczej marginesem polskiej myśli po
litycznej, dominowało w niej bowiem uznanie ,prawa Serbów łużyckich do
decydowania o własnym teraźniejszym i przyszłym losie 21. Opinia polska
była także świadoma, że na drodze do urzeczywistnienia tego prawa
piętrzą się ogromne trudności, wynikające z sytuacji geopolitycznej i de
mograficznej Łużyc, stopnia świadomości narodowej i zorganizowania ich
słowiańskich mieszkańców, a także z komplikacji międzynarodowych wo
kół kwestii niemiecki€j. Stopniowo dojrzewała więc myśl, że rozwiązanie
kwestii serbołużyckiej jest fragmentem szerszego procesu demokratyzacji
Niemiec 22. Świadomość tego faktu sprawiła, iż społeczeństwo polskie za
aprobowało nadanie Łużycom autonomii kulturalnej w ramach Saksonii,
a następnie uznanie ich praw narodowo-kulturalnych w granicach Nie
mieckiej Republiki Demokratycznej.
Już przy pobieżnym przeglądzie bogactw Łużyc dochodzimy do wniosku, że mimo
swego niew ielkiego obszaru stanowiłby dla nas niepośledniej wagi partnera w wy
mianie towarowej. Importowalibyśmy z Łużyc iprawlie wszystko, eksport zaś nasz
umożliwiłby Łużyczanom szybkie uzyskanle stabilizacji ekonomicznej". A. Pu
r h a ł k a - Z a b r z es k i, Wartość gospodarcza Łużyc (Dziennik Polski, 1 III 1946).
19 M. Or z e c h o ws k i, Odra-Nysa Łużycka-Baityk w polSkiej myśli poli
tycznej okresu drugiej wojny światowej, Wrocław 1969, s. 218-219.
20 A. S. M a t y n i a k, Siadami Chrobrego do Budziszyna (Polska Zachodnia,
4 XI 1945).

u Or z e c h o ws k i, op. cit., s. 219-220.
:2 W. D o b r z y c k i, Granica zachodnia w potityce polskiej 1944-1947, War
szawa 1974, s. 1150-151.
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DIE SORBISCHE FRAGE IM POLNISCHEN POLITISCHEN GEDANKEN
DER JAHRE 1939-1947
Das Schicksal und der Kampf des kleinsten slawischen Volkes - der Sorben waren bereits im 19. Jh. Gegenstand des offenUichen Interesses in Polen. Dieses
verstarkte sich nach dem I. Weltkrieg, als die Sorben vergeblich das Recht auf
Autonomie im Rahmen des deutschen Staates sowie den Schutz des Volkerbundes
forderten. Das im ·polnischen politischen Gedanken prasente Bewusstsein des ge
meinsamen Schicksals der Polen und Sorben angesichts der „deutschen Gefahr" ist
in der Zeit des II. Weltkrieges besonders stark zum Vorschein getreten. Alle po
litischen Stromungen teilten die Auffassung, dass die „Lausitz von der deutschen
Herrschaft zu befreien" sei und ihr Recht auf Selbstbestimmung anzuerkennen sei.
Diese Konzeptionen erhielten manchmal die Gestalt von Postulaten, die Lausitz mit
Polen zu vereinen oder mit einem breiteren staatspolitischen Organismus, der alle
Westslawen umschliessen wtirde. Vorherrschend war jedoch die Meinung, dass man
den Sorben im vollen Umfang das Recht zuerkennen sollte, i.iber ihr eigenes
Schicksal zu entscheiden. Dieser Standpunkt verursachte, dass die endgtiltige Lo
sung der sorbischen F'rage durch die Gewahrung der kulturellen Autonomie im
Rahmen Sachsens, und spater durch die Bestatigung dieser Rechte ·in der Verfas
sung der Deutschen Demokratischen Republik von polnischer Seite vorbehaltlos
akzeptiert wurde.
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FRIDO M:�TŚK (BUDZISZYN)

ŻR0DLA DO STOSUNKOW POLSKO-SERBOLUŻYCKICH
I POLONICA W ZBIORACH ARCHIWALNYCH
MACICY SERBSKIEJ
Wielostronne powiązania historii Śląska z dziejami jego sąsiadów
skłoniły J. Leszczyńskiego do poświęcenia większej uwagi dziejom Łużyc
i ich mieszkańców, narodowości serbołużyckiej i niemieckiej, oraz do
zainteresowania tą problematyką szerszego kręgu osób. Na początku
1963 r. zaproponował mi sporządzenie dla „śląskiego Kwartalnika Hi
storycznego Sobótka" wykazu materiałów źródłowych, dotyczących sto
sunków polsko-serbołużyckich, które posiada Archiwum Kultury Serbo
łużyckiej w Budziszynie. Przygotowany przez nas artykuł informował
o źródłach znajdujących się w trzech zespołach archiwalnych, całkowicie
lub częściowo dostępnych wówczas badaczom 1: Zbytny archiw Maćicy
Ser-bskeje (MS), Depositum Wendenabteilung (W) i Zawostajenstwo Ma
cicarjow (ZM) z.
Ponieważ badania serbołużyckie przez okres ponad stulecia były re
prezentowane przez towarzystwo naukowe Maćica Serbska, nic dziwnego,
iż większość wykazanych tam materiałów była związana w ten lub inny
sposób z działalnością tego towarzy�twa lub jego członków.
w· ciągu lat, jakie upłynęły od ogłoszenia publikacji, okazało się mo
żliwe wobec dokonania dalszych prac udostępniających wraz z odtwarza
niem zasobów Archiwaliske zberky Maćicy Serbskeje (MZb) dostarczenie
i udostępnienie dla badań dodatkowych źródeł, zawierających m. in.
materiał do wzajemnych stosunków Polaków z Serbołużyczanami oraz
inne polonica. Jest więc całkowicie zgodne z intencjami J. Leszczyńskie
go, jeśli w tym zeszycie „Sobótki", poświęconym Jego pamięci, przedsta-

1 F. Met s k, Archiwum Kultury Serbołużyckiej w Budziszynie i znaczenie
jego zbiorów dla nauki polskiej (Sobótka, XVIII, 1963, nr 4, s. 534-538). Podobny
materiał znajduje się w publikacja: F. Met s k, Serbołużyckie archiwum kulturalne
w Budziszynie i jego znaczenie dla polskich badań naukowych (Zaranie Sląskie,
XXVI, 1963, nr 3, s. 476-480).
2 Całość wymienionych wyżej zespołów archiwalnych (MS, W i MZ) przedsta
wiona jest w pracy: F. Met s k, Bestandverzeichnis des Sorbischen Kulturarchivs
in Bautzen (Spisy Instituta za serbski ludospyt, nr 20, 1963, nr 35, 1967, i nr 46,
przypuszczalnie 1976).
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wimy, uzupełniając przegląd z 1963 r., także te źródła, lktóre obecnie
znajdują się w dziale IX zespołu M Zb.
Odpo wiedni dział zawi era łączni e 71 jednostek archiwalnych z 5327
kartami wnieszczonymi w 17 pudłach i dzieli się pod względem treści
na materiał do stosunków polsko -serbołużyckich (5 pudeł) i zbiory po io
ników (12 pudeł). Stos owni e d o charakteru zbiorów archiwalnych w każ
dym z nich występuj e stosunko wo szerokie rozpr osz enie tematyczne.
Będzie ono udostępnione zainteresowanym w poniżej przedstawionym
szczegółowym inwentarzu 3.
1. Stosunki literacki e 1822-1970: Michał Bobro wski o swojej podró
ży na Łużyce Górne w 1822 r.; wyciąg z „Dziennika Wil eński ego" 1824 r.
(A). - Wyciągi prasowe 1852-1881 z doniesieniami z Łużyc Romana
Zmorskie go (B). - Essej Kurta Roth e Polens Lyrik - Polens Seele
1920 r. (C). - Rę-'kopis odczytu Władysława Koraszewski ego o Łużycach
1932 r. (D). - Zbiór wi erszy Aleksandra Widery do Se ribołużyczan
1939 r. (E). - Zbiór wierszy Zbigni ewa Gajewskiego do Serbołużyczan
1944-1964 (F). - Przekłady Zbignie wa Gajewskiego po ezji liryków ser
bołużyckich (H. Ze jler, J. Bart-Ćisinski, J. Skala, J. Młynik) 1963-1964
(G). - Serbołużycki e pi eśni ludowe w opracowaniu polskim J. Magnu
szewskie go; k orekta drukarska 1964 r. (H). - Dni literatury 1970 r.
w Rybniku z u działem pisarzy serbołużyckich (I). - Wystawa książki
serbołużyckiej w Warszawie (J.) A-J: 316 kart 4•
2. Organizacje , instytucj e, re dakcj e; 1. lata 1925-1973: Doni esienia
prasowe o Serbołużyczanach 1925-1946 (A). - Wielka encyklopedia po
wszechna o Serbołużyczanach 1962-1970 (B). - Materia ły inf ormacyjne
różnych organizacji pom orskich (Szczecin) z uwzględnieni em Serbołuży
czan 1966-1969 (C). - M at eriał ikonograficzny Towarzystwa Przyjaciół
Serbołużyczan na Pomorzu (Szczecin) 1966-1973 (D). - Instytut Sło
wianoznawstwa Polski ej Akademii Nauk; Biul etyn I/II, 1968-1969 (E/F).
A-F: 291 ·kart.
3. Organizacj e , instytucj e, redakcj e; 2. lata 1926�1973: Z czasopisma
,, Les Amis de· la Pologne" (Paryż) 1926-1930 (A). - Towarzystw o Przy
jaciół Serbołużyczan 1933-1946 (B). - Zeszyt s erbo łużycki czasopisma
„ Młody Polak w Niemczech" 1936 r. (C). - Głosy prasy polski ej o dn ośni e
do antyserbolużyckich posunięć władz faszystowskich Niemiec 1936-1937
(D). - Biuletyn II/2 Towarzystwa Przyjaciół Serbołużyczan 1937 (E). Poświęcone Serbołużyczanom wydanie dwutygodnika „Kuźnica" w Ka
towicach 1938 (F). - Nielegalny organ „Odra-Nisa" 1943 r. oraz me
moriał Komit etu Sevb ołużyczan w Polsce 1943 r. (G). - Czasopi smo
3 Sygnatury poszczególnych jednostek archiwalnych pochodzą z załącznika do
inwentarza szczegółowego. Każda sygnatura składa się z oznaczenia zespołu, nu
meru działu, numeru pudła, a także z karty podanej po każdorazowym opisie jed
nostki, a więc np. MZb IX-4/C.
4 Całkowita liczba kart w pudle.
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,,Słowo Polskie" (1947) i „Życie" (1957) o Serbołużyczanach (H). - Wy
dział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego 1965-1972 (I). - Związek
Harcerski w Gryfinie 1966-1973 (J). A-J: 240 kart.
4. Materiały kaszubskie 1939-1972: Bernard Sychta 1939 i 1967 r.
(A). - Periodyki „Checz" i „Resz Kaszebsko" o Serbołużyczanach
1947 r. (B). - Leon Roppel o wczesnohistorycznym mieście Truso 1970 r.
(C). - Wiersze Stefana Fikusa z Lęborka 1968-1971 (D). - Dedykacje
Zygmunta Brockiego z Gdańska 1972 (E). A-E: 87 kart.
5. Różne 1960-1972: Spotkanie byłych uczniów (wśród nich serbołu
życkich) Gimnazjum w Bytomiu 1960 (A). - Publikacja A. St. Matyniaka
Les Lusaciens, SLaves de bords de La Spree, Paryż 1960 (B). - Serbołu
życki koncert Państwowej Orkiestry Symfonicznej w Opolu 1962 r.
(C). - Materiał do promocji doktorskiej A. St. Matyniaka z zakresu
_sorabistyki 1967 r. (D). - Stefan Preibisz o uroczystościach sześćdziesię
ciolecia istnienia Domowiny 1972 r. (E). A-E: 41 kart.
PUDLA 6-17. ZBIÓR POLONIKÓW

6. Różne 1791-1973: O Konstytucji 3 maja (A). - Wykaz pism zwią
zku byłych uczniów Ecole Polonaise w Paryżu; fragment 1832-1897
(B). - Regulamin i spis gości ze Szczawna Zdroju 1852 r. (C). - Wypo
wiedzi prasy niemieckiej na temat Polaków 1902-1970 (D). - Ocenzu
rowane wydanie poznańskiego tygodnika „Goniec Wiel'kopols.ki" z 12 XI
1918 r. (E). - Odczyt W. Kozłowskiego o wojnie domowej w Hiszpanii
w 1938 r. (F). - Józef Magnuszewski o Juliuszu Słowackim. (1959) i Eu
geniusz Rybka o Mikołaju Koperniku (1973) (G). A-G: 161 kar�.
7. Pisma M. Janusza Wodyńskiego (połowa XIX w.): Pogadanki filo
zoficzne § 1-3 (A). - Jw. § 4-5 (B). - Jw. § 6-10 (C). - Powszechne
Ewangeliczne Cesarstwo (D). - Prawo starszeństwa (E). - Nota VII
(F). A-F: 440 kart.
8. Pisma M. Janusza Wodyńskiego 1849-1882: Z przedmowy 1849
(A). - Dwa poematy w języku francuskim (B). - Mój wuj a proboszcz
i inne fragmenty literackie; 4 tomy (C/D/E/F). A-F: 528 kart.
9. Poznański spis korespondencji 1929: Nr 1-3254 (A). - Nr 62619110 (B). - A-B: 614 'kart.
10. Jw. 1930: Nr 12001-15000 (A). - Nr 18001-21000 (B). A-B:
603 kart.
11. Jw. 1931/1: Nr 3001-6000 (A). - _Nr 6001-9000 (B). A-B: 600
kart.
12. Jw. 1931/32: Nr 30001-31753 (A). A: 177 kart.
13. Jw. 1932: Nr 18001-21000 (A). A: 298 kart.
14. Jw. 1933: Nr 9001-12000 (A). A: 301 kart.
15. Jw. 1935: Nr 9001-10139 (A). A: 115 kart.
16. Obsługa prasowa Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie 1952 r.:
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Nr 1261-1277 (A). - Nr 1278-1290 (B). - Nr 1291-1303 (C). A-C:
274 ikart.
17. Jw. 1952-1953: Nr 1304-1309 (A). - Nr 1310-1319 (B). - Nr
1320-1330 (C). A-C: 241 kart.
Ważne dla genezy i losów materiałów zebranych w powyższym inwen
tarzu są podane - o ile to było możliwe - daty powstania poszczegól
nych jednostek lub grup dokumentów. Fakt, że tylko w trzech wypad
kach zarejestrowano materiał sprzed połowy XIX w. s, wynika stąd, że
Maćica Se!'bska, będąca ośrodkiem gromadzenia zbiorów, została założona
dopiero w 1845 r., a nie mogła podjąć praktycznej działalności przed
uzyskaniem koncesji władz (w Saksonii w 1847 r., w Prusach w 1848 r.).
Około polowy wykazanych jednostek kończy się przed wydaniem zakazu
działalności Maćicy Serbskiej przez władze hitlerowskie w 1937 r. i przed
wprowadzoną następnie konfiskatą jej zasobów. Nie można w zwiftzku
z tym wykluczyć, że podobnie jak inne materiały, tak i zbiory sprzed
konfiskaty zachowały się tylko częściowo. W konkretnym wypadku za
chowanie ich zawdzięc_zamy w pierwszym rzędzie władzom radzieckim,
którym wywiezione zbiory Maćicy, o ile były przechowywane w Gehei
mes Reichsarchiv, wpadły w ręce. Ich zwrot do Archiwum Kultury Serbo·
łużyckiej nastąpił w 1971 r. za pośrednictwem Archiwum Woj�kowego
(Militararchiv) w NRD G.
Wraz z podjęciem legalnej działalności po wyzwoleniu spod jarzma
faszystowskiego wznowiła Maćica także gromadzenie zbiorów. Omawiane
tutaj tytuły rzeczowe dowodzą, że - chociaż w skromnych rozmiarach usiłowano w ramach tej działalności zdobyć źródła z prawie ośmioletnie
go okresu nielegalnej działalności: 7 z wykazanych jednostek 1 zawiera
piśmiennictwo pochodzące częściowo lub całkowicie z lat 1937-1945, co
świadczy bezpośrednio lub pośrednio o kontynuacji stosunków polsko-ser
bołużyckich również w okresie działalności. nielegalnej.
Zebrany �aterial nie przekracza czasowo 197.3 r., gdy tymczasem Ma
ćica Serbska jako organizacyjna forma sorabistyki została zastąpiona we
. wszystkich dziedzinach przez założony w 1951 r. jako państwowa insty
tucja naukowa Institut za sevbski ludospyt 8• Bieżące gromadzenie zbio
rów •było przy tym z początku kontynuowane zarówno przez byłą Maćicę,
która w końcu nabrała charakteru „wydziału naukowego" masowej or
ganizacji narodowej serbołużyckiej Domovina a, jak i przez wspomniany
instytut. Włączenie do inwentarza materiałów także z pierwszych dzie• Mianowicie sygnatury MZb IX-1/A; 6/A, M.
& Por.· F. Me t� k, 10 Jahre Sorbisches Kulturarchivs. Eine Vbersicht anliis
slich der 25-jiihrigen Wirksamkeit des Gesetzes zur Wahrung der Rechte des sor
bischen Bevolkerung (Archivmitteilungen, XXIII, 1973, 1, s. 5--8).
7 Mianowicie sygnatury MZb IX-1/E, F; 2/A; 3/B, F, G; 4/A.
s Por. Institut fiir sorbische Volksforschung 1951-1971, wyd. na pra'Yach ręko
pisu.
9 Por. F. Met s k, Kukatko do stawiznow Domowiny 1912-1972 (Płomjo, XXI,
1972, 18, s. 5-20).
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siątków lat po wyzwoleniu umożliwia na scharakteryzowanych tu zbio
rach zarówno stwierdzenie kontynuacji dawnych form współpracy pol
sko-serbołużyckiej, jak dostrzeżenie nowych zjawisk torujących sobie
drogę w stosunkach między Serbołużyczanami a polskimi ziemiami za
chodnimi i północnymi 10.
Gdy chodzi o główne ośrodki w Polsce, które występują w scharakte
ryzowanych wyżej materiałach archiwalnych, są to, poza stołeczną War
szawą, trzy: Wielkopolska, Pomorze i Górny Śląsk, ten ostatni z Katowi
cami, Bytomiem, Opolem i Rybnikiem. Nie jest to przypadek, gdyż były
to ośrodki polskości w dawnych Prusach i Rzeszy, które w ciągu wielu
dziesiątków lat dzieliły w znacznym stopniu los Serbołużyczan. Ja'k trwa
łe są podobne tradycje, świadczy fakt, że część odpowiednich jednostek
archiwalnych jest stosunkowo późnej daty. Pod względem swego charak
t1.. ·u są to ,przede wszystkim kontakty publicystyczne i literaokie, które
zgodnie z naszymi zbiorami łączyły Polaków i Serbołużyczan. W związku
z tym interesująca jest stosunkowo duża liczba różnego rodzaju organów
prasowych, które zajmowały stanowisko w sprawach serbołużyckich, przy
czym należy uwzględnić fa'kt, że wymieniona liczba ani w przybliżeniu
nie jest kompletna, a zatem faktyczna intensywność kontaktów była wie
lokwbnie większa.
Pomijając postacie, których wymienienie w tytułach jednostek ar
chiwalnych wynika jedynie z pisania o nich 11, spotykamy tu 15 uczonych
i literatów. Tylko trzech z nich wymienia Wielka encyklopedia powszech
na 12• Chronologicznie trzech (M. Bobrowski, M. J. Wodyński i R. Zmor
ski) reprezentuje XIX w., trzech okres międzywojenny (W. Koraszewski,
W. Kozłowski, A. Widera), przeważająca zaś większość (Z. Gajewski,
J. Magnuszewski, E. Rybka, Z. Brocki, A. St. Matynia'k, S. Preilbisz, jak
również przedstawiciele regionalizmu kaszubskiego B. Sychta, L. Roppel
i S. Fikus) dzfała do dnia dzisiejszego. Kontakty części z nich sięgają
jednak także okresu nielegalności.
Na uwagę nauki polskiej wśród wymienionych szczególnie zasługuje
nie znany poza tym w serbołużyckich kręgach kulturalnych M. J. Wo
dzyński. 968 dwustronnie zapisanych kart jego pokaźnej spuścizny piś
mienniczej is zawiera częściowo dzieła filozoficzne, teologiczne i literackie,
o ,których nie wiadomo, jak znalazły się w zbiorach Maćicy.
Jeszcze bardziej zagadkowe wydaje się, skąd w naszych zbiorach
znalazł się „Poznaner Korespondenzregister" z lat 1929-1933 i 1935 (nie
stety niekompletny) 14. Wszystkim tym tomom (w sumie 10) brak orygiNp. sygnatury MZb IX-2/C, D; 3/J.
Np. Koper,nit k lub Słowacki (MZb IX-6/G).
12 E. Rybka (,1968): t. 10 (1967), s. 219; B. Sychta
Zmorski (1822-1867): t. 12 (1969), s. 135.
1a Zob. spis treści pudeł 7 i 8.
u Pudła 9-15.
10

11

16 - Sobótka 1976, z. 2

(1907):

t. 11

(1968),

s.

137; R.
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nalnych tytułów, które mogłyiby udzielić bliższych wskazówek. Oczywiś
cie chodzi tu o repertoria władz centralnych województwa poznańs'kiego.
Możliwe, że te materiały dostały się do zbiorów Maćicy przez przypadek
dopiero w okresie składowania pod opieką radzieclką.
Natomiast obecność komunikatów obsługi prasowej, wydawanych przez
Wydział Prasowy Polskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie
Kontroli w Berlinie w latach 1952-1953, które stanowią zamknięcie zbio
ru naszych poloników 15, dowodzi istnienia realnych kontaktów między
wspomnianym Wydziałem Prasowym a sorabistyką.
Zresztą prasa polska występuje także w innych działach zbiorów
MZb. Dla użytku wewnętrznego zainteresowanych władz Rzeszy Urząd
Publikacji Pruskiego Tajnego Gabinetu (Publikationsstelle des Preus
sischen Geheimen Staatsarchivs), późniejszego Reichsarchivs, a więc tegoż
archiwum, w którym po konfiskacie (1937) były przechowywane także
zbiory Maćicy, ,sporządzał wyciągi w języku niemieckim z prasy zagra
nicznej bądź z prasy obszarów okupowanych w czasie II wojny świato
wej. ,,Po1nische Presseauszilge" z lat 1937-1940 (łącznie 18 _jednostek
obejmujących 1331 kart) tej proweniencji zawierają pudła 14 do 17 dzia
łu XVI (pociągnięcia niemieckiego szowinizmu i imperialistycznego apa
ratu władzy). W 1939 r., a przede wszystkim w 1940 r., uwzględniana
była przy tym szczególnie polska prasa emigracyjna.
Na zakończenie pragniemy wyrazić przekonanie, że zasoby dotyczące
Polski, które obecnie są częścią składową Zbiorów Archiwalnych Maćicy
Seribskiej (Archivaliske zberky Maćicy Serbskeje) w Archiwum Kultury
Serbołużyckiej - niezależnie od ich różnorodnego charakteru - zawie
rają wiele interesującego materiału do historii i historii kultury XIX
i XX w. Poprzez ich udostępnienie także nauce polskiej Archiwum Kul
tury Serbołużyckiej pragnie spełnić życzenie swego zmarłego Przyjacie
la Józefa Leszczyńskiego.
Przełożył z niemieckiego L. Tyszkiewicz
QUELLEN ZU DEN POLNISCH-SORBISCHEN BEZIEHUNGEN UND POLONICA
IN DEN ARCHIV ALISCHEN SAMMLUNGEN DER MACICA SERBSKA

Anknlipfend an einen 1963 an gleicher Stelle veroffentlichten Dberblick liber
Archivalien zur polnisch-sorbischen Wechselseitigkeit im Sorbischen Kulturarchiv
(Bautzen) wird das relativ umfangreiche aut Polen bezilgliche Materiał des neuer
schlossenen Archivbestandes „Archivalische Sammlungen der Maćica Serbska" ei
ner zusammenfassenden Wlirdigung unterzogen. Der Bestand lasst ebenso Kontinu
itat und regionale Schwerpunkte der polnisch-sorl:1ischen Kulturbeziehungen des
19. und 20. Jahrhunderts deutlich erkennen, wie er thematische lnteressen auf
zeigt und Hinweise auf urn die Wechselseitigkeit verdiente Personlichkeiten vermit
telt. Ein Speziallinventar mit Angabe von Signatur und Titel der einzelnen Ar
chivalieneinheiten erganzt den Beitrag.
1s Pudła 16 i 17.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SK}1ÓTÓW

AAWr.
AGAD
AGiZ
AKW
AMG
AMO
APH
APP
AP Wr.
AR
art.
ASK
ASW
ASWK
ASWPK
AT
AUWr.
AZ
BCz.
Bd.
BN
BOZ
BPP
BR
BUWr.
Cds.
CCH
cis.
cz.
H

Hist.
HJ
Hrsg
KH
KO
Kórn.

- Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu
- Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
- Akta grodzkie i ziemskie
- Archiwum Koronne Warszawskie
- Akta miasta Gliwic
- Akta miasta Opola
- Acta Poloniae Historica
- Archiwum Publiczne Potockich
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu
- Archiwum Radziwiłłów
- artykuł
- Archiwum Skarbu Koronnego
- Archiwum Skarbu Wojskowego
- Akta sejmikowe województwa krakow:ikiego
- Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaldskiego
- Archiwum Tyzenhauzów
- Acta Universitatis Wratislaviensis
- Archiwum Zamoyskich
- Biblioteka Czartoryskich w Krakowie
- Band
- Biblioteka Narodowa
- Biblioteka Ordynacji Zamoyskiej
- Biblioteka Publiczna Potockich
- Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
- Bi'blioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
- Codex diplomaticus Silesiae
- Ceskoslovensky Casopis historycky
- c!islo
- część
- Helft
- Historia, historicka
- Historisches Jahrbuch
-.- Herausgegeben
- Kwartalnik Historyczny
- Kwartalnik Opolski
- Biblioteka PAN w Kórniku
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- Letopis Instituta ze serbski ludospyt, Rjad B, od
nru 10: 1963 Letopis. Jahresschrift des Institutus
filr sorbische Volksforschung, Reihe B Ge
schichte
- Monumenta Poloniae Historica
- Zbytny archiv Macicy Serbskeje
- Archivaliske zberky Macicy Serbskeje
- Neues Archiv fiir Sachsische Geschichte
- Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
- Powiatowe Archiwum Państwowe w Gliwicach
- Przegląd Historyczny
- Pamiętnik Literacki
- Polemika
- Polski Słownik Biograficzny
- Przegląd Zachodni
- rocznik
- Riksarkivet Stokholm
- Rozprawy C:eskoslovenske Akademie Ved
- recenzja
- redaktor, redakcja
- referat
- Relata Sieracoviensia
- Roczniki Historyczne
rada historicka
- rękopis
- �ada :;,polecenskych ved
- Statni archiv Brno
- Statni archiv Litomirice
- Statni archiv Opawa
- Statni archiv Zamrsk
- Sbornik Praci filosoficke fakulty Brnenske University
- seria
- Spisy Instytuta za serbski ludospyt
- Studia i Materiały z dziejów Śląska
- Slezsky sborn.lk
- Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
- Sprawozdanie
- Scriptores Rerum Silesiacarum
- Studia Żródłoznawcze
- tom
- Teki Pawińskiego
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk Warszawskie
- Volumina legum
- Depositum Wendenabteilung
- Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Qpolu
- Wojewódzk'ie Archiwum Państwowe w Gdańsku
- Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Poznaniu
- Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
- zeszyt
- Zakład Dokumentacji Instytutu Historii PAN
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego
- Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens
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ZStA Potsdam
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Zawostajenstwo Macicarjow
Zbiory Pawlikowskich
Zentrales Staatsarchiv, Hist. Abt. II Me rseburg
Zentrales Staatsarchiv, Hist Abt. I Potsdam
Zaranie Sląskie
Zeitschrift fiir slavische Philologie
zwjazk (tom)
Życie Warszawy
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