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LUDWIK BAZYLOW 

KSIF;STWO LEGNICKIE W DRUGIEJ POLOWIE XVI WIEKU 

NA TLE STOSUNKU DO POLSKI I RZESZY NIEMIECKIEJ 

Zawsze bardzo interesuj,ica i zawsze tez bogata w wazne wydarzenia 
polityczne i nie tylko polityczne historia tych ksi<;stw sl,iskic)l, kt6re 
dlugo utrzymywaly si<: pod wladz,i oddzielnych ksi,iz,it, nabiera w XVI w. 
duzego znaczenia i odzwierciedla si<: na zewn,itrz w szczeg6lnych efektach. 
Chodzi tu oczywiscie przede wszystkim o ksi<:stwo legnickie, jedno z nie
wielu juz w calej tej epoce ksi<:stw z pewnq okreslon,i samodzielnosci,i, 
czy przynajmniej z jej pozorami. Nie b<:dzie zadnym odkryciem, gdy si,:
jeszcze raz ustali niew,itpliwy chyba fakt, a przy tym schematycznie 
dosc prosty: dzieje ksi<:stwa legnickiego w XVI w. rozwijaj,i si<: wyrainie 
w dw6ch okresach, a niemal dok!adnie polowa &tulecia stanowi cezur,:
chronologiczn,i mi<:dzy nimi. Najpierw s,i to rz,idy Fryderyka II (1503-
1547), a potem czasy nieustannie pogl<:biaj,icej si<: slabosci, w r6znych 
aspektach i pod kazdym wzgl<:dem, odzwierciedlaj,icej si<: w dzialalnosci 
Fryderyka III i Henryka XI. W gr,: wchodz,i przy r6znych okazjach i inni 
czlonkowie tej rodziny, a caloksztalt wszystkich wydarzeii nie si<:ga z ma
tematyczn,i dokladnosci,i do r. 1600 - nie moze to jednak odgrywac 
istotnej roli. Powt6rzyc mozna by zatem jeszcze raz, juz z swiadomosci,i 
pewnego nieznacznego uproszczenia, ze obie polowy XVI w. s,i dla historii 
Legnicy okresami zasluguj,icymi ze wszech miar na bardziej wnikliwe 
spojrzenie i pogl<:bion,i analiz,:. 

Dose, zdawaloby si<:, prosty schemat uder�a jednak wielu kompli
kacjami przy rozpatrywaniu problematyki na inn,i skal<:, w powi,izaniu -
nieuchronnym zreszt,i - z elementami szerzej ujmowanej konstelacji 
politycznej, na tle jesli juz nie og6lnoeuropejskim, to przynajmniej sto
sunku do Cesarstwa. Dalej, pozorne zdziwienie moze budzic inny niew,it
pliwy fakt: oto wlasnie w drugiej polowie tego stulecia, gdy ksi<:stwo 
legnickie stacza si,: do rz<:du najmizerniejszych lenn cesarskich, a jego 
dziedziczni suwerenowie przestaj,i miec jakiekolwiek znaczenie, urasta 
nagle niemal do rangi problemu sprawa powi,izaii z Polsk,i. Ozywiaj,i 
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si� stosunki i kontakty, wywolujqe szybkie i barozo znamienne rezonanse 
na dworaeh wiedenskim czy praskim; pojawiajq si� oznaki obop6lnego 
i wzajemnego zainteresowania i eo wi�eej, w pewnyeh momentaeh „wy
czuwa si�" nawet jak gdyby grozb� rewindykaeji, dokladniej: obaw� 
przed mozliwymi po stronie polskiej tendenejami rewindykaeyjnymi. Nie 
musialy to byc zjawiska ez�ste, nie zawsze tez wyst�pow.aly w spos6b 
wystarezajqeo jaskrawy; marriy przeeiez z nimi do ezynienia zar6wno. 
w sensie fakt6w, jak tez i nast�pstw, z kt6rymi niejednokrotnie histo
riografia do dzis jeszeze nie bardzo moze sobie poradzic, nie ze swojej 
zreszt„ winy. 

Wspomniana zloronosc wynika nie tylko z problem6w az tak wysokiej 
rangi. Przy ostrzejszym spojrzeniu na 6wezesrn, epok� mozna dopatrzec 
si� i innyeh spraw, moze mniej waznyeh, ale bardziej kontrowersyjnyeh, 
nizby si� wydawalo na pierwszy rzut oka. Mozna by zatem np. zywic 
pewne Wqtpliwosei w zwiqzku z powszeehnie przyj�tymi, a przynajmniej 
nieustannie powtarzanymi oeenami rz„d6w Fryderyka II. Wiele napisano 
o jego staraniaeh, kt6re szly w kierunku podniesienia poziomu oswiaty 
i kultury w kraju, gl6wnie zas o slynnym „uniwersyteeie" legnickim; 
i zawsze pisze si� o tym z wielkim entuzjazmem, ehoeiaz wszystko to
w rzeezywistosei wygl„dalo bardziej blado - b�dzie jeszeze o tym mowa 
ponizej, oezywiseie tylko marginalnie. Nie zostala wyjasniona do konca 
sprawa nie mniej glosnego „paktu familijnego" z r. 1537, kt6ry o jednym 
tylko swiadezy z nader jaskrawq wyrazistoseiq - o tym, :i:e Fryderyk II 
nie mial i nie eheial juz miec wiele wsp6lnego z Polskq - ani mysl'l, ani 
uezynkiem. Mozna by r6wniez wyrazic przekonanie, :i:e gruntowniejsze 
badania nad politykq 6wezesnego ksi�stwa legniekiego na tle jego stosun
ku do Rzeszy i toczonyeh wojen religiJnyeh rzueilyby z pewnoseiq sporo 
swiatla na szereg waznyeh i nie zawsze dotqd jasnyeh problem6w. 

Niezaleznie jednak od tego wszystkiego, szezeg6lne zainteresowanie bu
dzi wlasnie druga polowa w. XVI, kiedy - wbrew temu, eo si� dzialo 
bezposrednio przedtem - wyst�pujq dosc niespodziewanie na jaw „aspek
ty polskie", a w pewnych momentach zaznaezajq swojq egzystenej� nawet 
bardzo intensywnie. Punktem centralnym bedil tu oezywiseie rzqdy Hen
ryka XI, choeia:i: z r6znorodnyeh wzgl�d6w trudno stale m6wic o „rzq
daeh" w sensie scislym. Zaehodzq w kazdym razie istotne, szeroko zakro-
jone r6zniee mi�dzy Fryderykiem II a jego lekkomyslnym wnukiem Hen
rykiem XI. Pierwszego omal potomnosc nie obdarzyla przydomkiem 
,,Wielki", drugi - to enfant terrible w rzedzie licznych ksiq:i:qt zachod
nioeuropejskich mniejszego kalibru, jak gdyby ·zupelnie nieodpowiedzial
ny za swoje ezyny, niespokojny dueh przerzueajqey si� z miejsea na 
miejsee, zapalony milosnik bardziej uehwytr\yeh przejaw6w zyeia, sza
lawila i alkoholik. Okreslenie „lekkomyslny" w zdaniu poprzednim ma 
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wi�c poniek,id i odcien asekuracyjny; zreszt,i, uwzgl�dniaj,ic to, co wiemy 
o nim i o jego czasach (a wiemy sporo), trudno byloby chyba w inny 

spos6b dokonywac odnosnej prezentacji. 
Nie na tym jednak rzecz polega, azeby za wszelk,i cen� abstrahowac 

od uksztaltowanych od dawna poj�c i przyj�tych opinii. Rycerza bez skazy 
juz nikt z Henryka XI nie zrobi i podejmowanie jakichkolwiek prob 
odbr,izowienia nie moze zaprowadzic zbyt ,daleko. Nie wynika z tego 

jednak, zeby wszystkie dotychczasowe pogl,idy byly bez zadriych wyj,it
k6w sluszne; ale gdyby je nawet uznac za sluszne w calej rozci,iglosci, 
zawsze pozostanie jeszcze cos do zrektyfikowania. Henryk XI, rozpatry

wany tak jak to dot,id czyniono, nie tkwi w swojej epoce albo co najmniej 
l,iczy si� z ni,i bardzo slabo. J ego wyczyny traktowano z reguly w calko
wi tej izolacji od wielu czynnik6w, kt6re moglyby niejedno wyjasnic, czyli 

m6wi,ic calkiem kameralnie: epoka swoje i Legnica swoje, jak by w tej 
Europie nie lezala. Z zastanawiaj,icym uporem nie chciano inaczej trak
towac tych spraw i zwlaszcza dawniejsza historiografia niemiecka tak 
upraszczala cale zagadnienie. Charakteryzuj,ic Henryka XI i jego dzia
lalnosc, przescigano si� w wyszukiwaniu pejoratyw6w, chociaz wystar
czyloby si�gn,ic po byle przyklad z innego kraju czy z innego kr�gu 
dworskiego, azeby si� przekonac, ze nie wszystko jest takie znowu proste. 

Uzywaj,ic wyrazenia „dawniejsza historiografia niemiecka" zdaj� sobie 
spraw� z tego, ze jest to w jakiejs mierze ty}ko zwrot retoryczny - po 

prostu dlatego, iz w polskiej historiografii niewiele mozna na ten temat 
wylowic, a juz bardzo niewiele oryginalnego. Nie moze to jednak budzic 
specjalnego zdziwienia, jako ze ksi�stwem legnickim w XVI w. zajmowano 
si� dot,id wlasciwie tylko w uj�ciach kompendialnych 1, a solidne, mono
graficzne studia naukowe czekac jeszcze musz,i na ochotnik6w. Ostatecz
nie to nie zarzut, tak jak CwierCwiecze to nte wiek, a przecieZ dopiero ad 

25 lat mog,i historycy polscy na wi�ksz,i skal� koncentrowac swoje wysilki 
nad przeszlosci,i Dolnego S!,iska i trudno nie przyznac, ze sporo na tym 
odcinku juz zrobiono. Za rzecz wi�c zupelnie naturaln,i trzeba uznac, ze 
w odniesieniu np. do historii XVI w. nie zdobyto si� jeszcze na gl�bsze 
uj�cia - niew,itpliwie zostanie to nadrobione w blizszej lub dalszej przy
szloSci. 

Tak czy inaczej, przynajmniej jednak sama postac Henryka XI zawsze 
fascynuje i jesli w poswi�conych mu pracach ci,igle i zdecydowanie prze-

1 Mam tu na mySli gl6wnie ostatnie opracowanie zbiorowe dziej6w $lqska. 
Historia Slqska, t. I do roku 1763, pod red. K. Maleczyllskiego, cz. 2 - od polowy 
XIV do trzeciej Cwierci XVI w., Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1961, s. 320-326 

i passim. Cz. 3, od koii.ca XVI do r. 1763, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 19'"63, 
s. 308-312. Wydane wczeSniej jednotomowe Dzieje Slqska, pod red. E. Maleczyil
skiej i K. Maleczyr'l.skiego, majq oczywiScie charakter zbyt og6lny. 
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waza pierwiastek deskryptywny, to przyczyny nie sii zbyt trudne do 
wydedukowania. Pierwsza z nich !iiczy si� wystarczajqco jasno z cechami 
osobistymi Henryka XI; poniewaz, w dotychczasowej nomenklaturze, 
ujemne przewazajii zdecydowanie nad dodatnimi - jasne jest, ze czyni 
to bohatera bardziej interesujiicym. Druga przyczyna jest r6wnie jasna, 
choc ma!o kto jii sobie nalezycie uswiadamia. Oto g!6wnym zr6d!em naszej 
wiedzy o tym interesujiicym ksi�ciu legnickim Sq przeciez pami�tniki 
Hansa Schweinichena, kt6ry jakx> dworzanin Henryka XI opisa! dokla� 
dnie przygody i wyczyny swego pana, przede wszystkim do chwili, 
w kt6rej go opuscil; uwzgl�ni! jednak r6wniez i par� lat p6zniejszych. 
Nie zajmujiic w tej chwili stanowiska w takich sprawach, jak wartosc 
og6lna pami�tn�k6w Schweinichena (na pewno zresztii niemala), sto
pien prawdom6wnosci i wiarygodnosci, ewentualne tendencje do przesady 
i tak dalej, stwierdzic trzeba jednak, ze ci, kt6rzy piszii o Henryku XI, 
patrzii na niego niemal wy!iicznie przez pryzmat tych w!asnie pami�
tnik6w 2• Pewnie, z innych zr6del nie wynika tak wiele;- u Schweinichena 
jest wszystko gotowe, szczeg6l6w az nadto, nie brak wsr6d nich i pikan
tnych - az sklania to niejako do opisowosci, pierwiastek refleksyjny za.§, 
mozliwy do rozwini�cia oczywiscie tylko w oparciu o inne jeszcze zr6dla, 
odsuwa, si� niejako sam przez si� na plan dalszy. 

Na szcz�scie nie wynika z tego wcale, ze stosowanie tych metod abso
lutnie do niczego nie doprowadzi!o. Mamy obecnie mimo wszystko jasniej
szy pogliid na r6zne problemy liicziice si� z dzialalno.§ciii Henryka XI, 
przede wszystkim na jego stosunek do Polski i zainteresowania sprawami 
polskimi. Chodzi, rzecz jasna, o pogliid og6lny, o uswiadomienie sobie 
wagi i rangi pewnych fakt6w, chociaz wszystko wymaga jeszcze dalszych 
rzetelnych badan. Mamy zresztii r6wniez - i to tez trzeba nalezycie oce
nic - pierwsze pr6by szerszego, bardziej kompleksowego spojrzenia 
na zycie i czyny tego ksi�cia legnickiego, kt6ry juz dla wsp6lczesnych byl 
tak ci,:zkim orzechem do zgryzienia. Jednii z takich prob podj�to, eo praw
da, ,,tylko" w publicystyce (moze: raczej w publicystyce), ale i to ma 
swoje znaczenie, chocia:Z walor naukowy odnoSnych rozwaZail nie moZe 

byc zbyt wysoki. 
· Chodzi mi tu o artykul K. Krzyzag6rskiego, opublikowany przed 

dziewi�ciu laty na lamach wroclawskiej „Odry" 3. Autor nie tylko nie 

i Tu przede wszystkim wchodzi w gr� artykul M. G u m o w s k i e g o, Dola 

i niedola Henryka XI ksi.-:cia legnickiego (Kwartalnik Opolski, R. II, 1956, nr 1(5), 
s. 45-64). Tak:Ze np. kr6tki esej W. Tu r o il, zatytulowany: Ksiq.i.-: legnicki, kt6ry 
chcial byC kr6lem Polski ,(Szkice legnickie, I, pod red. R. Hecka, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1962, s. 93-96). 

3 K. K r  z y za g 6 r s k i, KsiqZ� zdradzonego kraju (Odra, R. II, 1962, nr 9, 
s. 37-45 i nr 10, s. 47-58). 
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unikal chwyt6w publicystycznych, ale nawet swiadornie je uintensywnial 
niernal na kazdyrn kroku, zwlaszcza w pierwszej czl)sci ·artykulu; nie
zliczone wyrazenia przyporninajs, tarn styl Niemcewicza od przodu i tylu 

K. Zbyszewskiego. Granica rni<,dzy tyrni wyrazeniarni a zupelns, przesads, 
staje si<, nieraz bardw plynna i w niejednym wypadku czytelnik odnosi 
przy lekturze tekstu inne wrazenia niz te, kt6re zarnierzal wywolac autor. 
Szczeg6lnie nieudane Se, pewne sforrnulowania na sarnyrn poczs,tku i na 
sarnym koncu. Pornysl napisania artykulu zrodzil sil) w zwis,zku z lekturs, 
jednej z ksis,zek „kr6la reporter6w", Egona Erwina Kischa; w ksis,zce 
tej (Praski Pitaval) ,,uwieczniony" zostal r6wniez Henryk XI. W uj<,ciu 
Kischa sylwetka ksi<,cia legnickiego, przedstawiona oczywiscie na rnodl<, 
reportersks,, nie odbiega od tradycyjnego obrazu: ,,pil na kredyt i pozyczal 
na pijatyki" '· 

Zgodna z wielokrotnie powtarzans, charakterystyks, ocena Kischa stala 
si<, dla Krzyzag6rskiego punktern wyjsciowyrn zar6wno do kilku twierdzen 
o charakterze polemicznym, jak i do podj<,cia pewnej pr6by o szerszyrn 
znaczeniu. Czy odpowiada rzeczywistosci tresc wyrazen zawartych w nadto 
patetycznym tytule (Ksiqz� zdradzonego kraju), to na razie inna 
sprawa; ze wszech miar natorniast zas.lugujs, na uwagl) rozwazania doty
czs,ce tych irnpresji, kt6re rodzily sil) na dworze cesarskim pod wplywern 
coraz wyrazniej uwydatniajs,cych sil) kontakt6w Henryka XI z Polsks,. 
Mozna tycl\ kontakt6w nie przeceniac, mozna znalezc w stosunku do. tych 
spraw niejedno zastrzezenie i w niejednym wypadku np. wytkns,c przesa
d", lecz istota rzeczy nie zatraca przez to swojej wielkiej wagi. Sprawa 
nie jest calkowits, nowoscis, w naszej literaturze, trzeba jednak na konto 
zaslug Krzyzag6rskiego bez zadnych wahan zapisac, ze pchns,l problem 
naprz6d, chociaz trochl) brutalnie; rnoze tak jednak i lepiej. 

Trzeba bylo wreszcie powiedziec bez obslonek, ze nie tylko zarnrlo
wanie do _alkolrolu i nie wygasajs,ce inklinacje do przezyc erotycznych 
wplynl)ly na to, iz tak nie lubi"ano Henryka XI w niekt6rych srodowiskach 
niernieckich, przede wszystkirn w najblizszym otoczeniu habsburskiego 
cesarza. Oczywiscie, przechodzs,c na tory rozwazan naukowych, trzeba 
nagrornadzic wil)cej dowod6w rnerytorycznych, potraktowac rzecz por6w
nawczo, sil)gne,c do jakichs podobienstw retrospektywnych i w og6le 
zastosowac cals, garn<, r6znych zabieg6w tego typu. I jeszcze cos nalezy 
zrobic, mirno wszystko bowiern nie tylko propolskie tendencje Henryka 
XI Sq wazne. Trzeba uswiadornic sobie, i to z najwi"kszq rnozliwie 
wyrazistoscis,, ze tak potl)piany spos6b zycia i bycia Henryka nie Se, na 
tle szesnastowiecznych stosunk6w niczyrn szczeg6lnym, ze calyrni tuzinarni 
rnozna wyliczac irniona ksis,zs,t w 6wczesnej Rzeszy 1'/iernieckiej, w po-

4 TamZe, nr 9, s. 39. 
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r6wnaniu z kt6rymi Henryk XI mo:i:e, przy wszystkieh swoieh ekseesaeh, 
spokojnie uehodzic za przyslowiowego baranka. Poza Rzesz� nie ma 
potrzeby w tyeh rozwa:i:aniaeh wyehodzic, ehocia:i: oezywiseie i w wielu 
innyeh krajaeh nie musialoby si� zbyt dlugo szukac przyklad6w pokrew
nyeh. Zbyt jednak jestesmy przyzwyezajeni do tego, :i:e okrueienstwo 
wiqze si� tytko z histori'I Rosji, a obzarstwo i pijanstwo kwit!y tylko 
w Polsee. Najwyzszy ezas spojr2Jec na ealoksztalt tyeh problem6w inaezej, 
to znaezy - obiektywnie. 

Dochodzqey nierzadko do wynaturzen tryb zyeia feudal6w niemieekieh 
z tego okresu nie stJanowi :i:adnego novum w historiografii - wielokrotnie 
ju:i: pisano na ten temat, i to zar6wno w skromnyeh artykulaeh, jak i w 
kilkutomowyeh dzielaeh. Co najmniej pol strony musia!oby zajqc samo 
wyliczanie eeeh, kt6rymi si� 6w tryb zyeia odznaczal: od kart i kosei do 
nieprawdopoddbnego pijanstwa, od alchemii do trucieielstwa, od mniej
szyeh wynaturzen do rozboj6w, a ezasem i zupelnego niemal zdziezenia. 
A w og6le zyeie ponad stan, marnotrawstwo i rozrzutnosc na kazdym 
kroku, dlugi bez konea, nieludzkie okrueienstwo w stosunku do pod
danyeh, nieez�ste wypadki, w kt6ryeh uwydatnialyby si� powa:i:niejsze 
hamulee moralne. Nawet z teg,o nie wynika jednak weale mo:i:liwosc 
jakiegokolwiek usprawiedliwiania jednostki, kt6ra w pewnej przynajmniej 
mierze post�powala analogieznie. Nie o usprawiedliwianie ezy wybielanie 
jednak ehodzi, leez o lepsze zrozumienie epoki i tyeh zjawisk, kt6re si� 
z tej epoki wywodzily, a kt6rym i dzis jeszeze przypisujemy szezegölnie 
wielkie znaczenie. Lqezne potraktowanie wszystkieh zarysowanych kwe
stii, to znaezy mozliwie wszeehstronne zdanie sobie sprawy z tego, czym 
bylo ksi�stwo legniekie w drugiej polowie XVI w., takze na tle stosunku 
do Cesarstwa, musi w ostatniej instaneji prowadzic do problemu: Slqsk 
i Polska w tym okresie. Uzewn�t=i'l si� wtedy m. in. takie zagadnienia, 
jak zainteresowanie Slqskiem w 6wezesnej Polsee i odwrotnie, obiektywne 
mozliwosei ewentualnej rewindykacji, jak wreszcie np. to, czy Slqsk 
6wezesny (seislej: ksi�stwo legniekie, ale w tym wypadku r6:i:niee S'I 
malo istotne) byl rzeczywiseie krajem „zdradzonym". Byloby na pewno 
przesadq wysuwanie pretensyj do apodyktyeznego rozwiqzania wszystkich 
tych kwestii; znaezenie ich jest jednak tak duze, iz powazna dyskusja 
musi je wzbogaeic jakimis wartoseiowymi elementami. 

Zyeie ponad stan na dworaeh niemieekieh i nieodlqezne od tego, a cze;
sto aZ zdumiewajqce swoim ekstremizmem wynaturzenia dawno juZ zo

staly zbadane, zewidenejonowa,'.ie i przedstawione w najr6:i:norodniejszyeh 
publikacjaeh. Nie do tego nie trzeba dodawac, nie odejmowac - szkoda 
byloby r6wnie:i: wszelakiego trudu w eelu ewentualnego wyszukiwania 
nowyeh danyeh; te, kt6re sq, wystarez,i najzupelniej. Nigdy nie bylo 
zadnq tajemnieq, :i:e wlasnie w XVI w. uksztaltowaly si� ostateeznie te 
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przemiany, w kt6rych wyniku nastqpil ·kolosalny wzrost rozrzutnosci na 
dworach ksia,za,t w Niemczech. Rzadko gdzie utrzymywano jako tako 
racjonalny i wsp6lmiemy z 6wczesnymi mozliwosciami budzetowymi 
styl zycia; w wi�kszosci wypadk6w wydawano o wiele wi�cej, niz wynosi
ly dochody. 

Wydatki szly na r6zne cele: na utrzymanie dworu w og6le, ubiory, 
klejnoty, wszerkiego rodzaju zabawy i maskarady, podr6ze, przyjmowanie 
gosci, czyli to, co si� stawalo wlasciwie najwazniejsze: potrawy i napoje. 
Jedzono bardzo duzo, przede wszystkim mi�so zwierza,t domowych i dzi
czyzn�, takze dr6b, ryby i raki, przy tym jarzyny i owoce. Z kazdym 
niemal dziesi�cioleciem potrawy stawaly si� bardziej wyszukane i ko
sztowniejsze; nie zadowalano si� juz kurcz�tami i indykami, coraz cz�
sciej trafialy na st6l bazanty i specjalnie tuczone kaplony, wymyslnie 
sporza,dzane pasztety, slimaki i zaby. Azeby zaspokoic nienasycone i cia,gle 
lakna,ce nowosci podniebienia, przyrza,dzano nawet potrawy z plod6w 
cielnych kr6w •. Nie wchodzilo oczywiscie w gr� jakiekolwiek liczenie si� 
z nast�pstwami takiej rabunkowej gospodarki w dziedzinie hodowli. 

Pito przy tym bez pami�ci, a bogatsi zwlaszcza ksia,z�ta mieli piwnice 
tak zaopatrrone, ze nie spos6b bylo je wyczerpac mimo przerazaja,cej 
w swoich rozmiarach konsumpcjL Uprawianie jej od rana do nocy i dluzej 
jeszcze tez nie dawalo nalezytej satysfakcji, totez urza,dzano r6znego typu 
,,zawody pijackie", w kt6rych gl6wna, rol� odg�ywala oczywiscie ilosc, 
ale takze takie np, finezyjne zabiegi jak umiej�tnosc wychylenia jednym 
haustem czary o zawartJosci kilka butelek. Mamy ponad wszelka, wa,tpli
wosc stwierdzone wypadki, ze zapijano si� doslownie na smierc. Bywali 
feudalowie stale pijani - o ile to jest w lud„kiej mocy, a w tym niepoha
mowanym zamilowaniu do wina zdarzaly si� i r6zne swoiste rekordy 
i wyczyny zasluguja,ce na wieczne upami�tnienie z powodu swojej orygi
nalnosci, N abiera to szczeg6lnego kolorytu, gdy konsumentami takimi 
byly osoby duchowne, oczywiscie wyla,cznie z wyzszej hierarchii, Biskup 
Monasteru i Osnabrück, hrabia Franz Waldeck, nie lubil upijac si� na 
smutno i dlatego musiano wtedy da,c w tra,by i walic w b�bny (informacja 
ta dotyczy r. 1543). Na pogrzebie ksi�cia pomorskiego Barnima XII (1603) 
niekt6rzy czlonkowie rodziny nawet za konduktem mieli kroczyc w sta
nie nietrzezwym '· Pijanstwu podporza,dkowywano wszystko; nawet tak 
lubiane przyprawy korzenne konsumowano gl6wnie dlatego, ze ,budzily 

s J. J a n s  s e n, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittel

alters, t. VIII, Freiburg im Breisgau 1894, s. 171. 

' Tamie, s. 157. Janssen podaje i inne, r6wnie „budujqce" przyklady, kt6re 

pozwalajq sobie urobiC poglqd na 6wczesmt rzeczywistoSC, mimo ie nie wszystkie 

odznaczajq si� jednakowym stopniem wiarygodnoSci. 
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pragnienie 7• W niejednym wypadku nal6g opanowywal r6wniez lrobiety. 
Tych ponurych przejaw6w nie neguj;, na og6l takze ci autorzy, u kt6-

rych widac wyraznie tendencje do odmalowywania 6wczesnej rzeczywi
stosci w jasniejszych barwach, gl6wnie poprzez bardziej intensywne ekspo
nowanie r6znych osi;,gni<,c. Tak wi"c np. znany niemiecki pisarz i publi
cysta, G. Freytag, stara si<, za wszelk;, cen" udowodnic tez<,, ze pod koniec 
XVI w. ziemianie niemieccy przeksztalcili 'Si" juz ostatecznie w spokoj
nych junkr6w. Og6lny rozw6j oswiaty zrobil swoje - panowie niemieccy 
urz;,dzali w swoich dworach biblioteki, zbierali obrazy i broii, drzeworyty 
i miedziorY,ty, m,mety i wyroby zlotnicze, wybijali przy r6znych okazjach 
medale, uczyli si" po lacinie. Nie ma powodu temu przeczyc, nie wszyscy 
i nie wsz<,dzie oddawali si" tylko swoim nami<,tnosciom i wyst<,pkor;,. 
I Freytag jednak nie m6gl przymkn;,c calkowicie oczu na zjawiska uje-· 
mne, totez wspomina o zamilowaniu do napelnibnych puchar6w, o tym 
ze brni"to w dlugi bez pami"ci, ze odbywaly si" gorsz;,ce procesy, ze 
lubowano si" nie tylko w cwiczeniach rycerskich i stylizowanych turnie
jach, lecz r6wniez w wyst<,pach czarnoksi<,znik6w, a nawet - niemal jak 
w starozytnym Rzymie - w walkach dzikich zwierz;,t. Dlatego trzymano 
je (gl6wnie lwy) na dworach co mozniejszych pan6w i tu mamy r6wniei. 
odpowiedz na pytanie, sk;,d zdobyl Henryk XI legnicki te dwa lwy, kt6re 
powi6zl w 1569 r. do Lublina, azeby je ofiarowac Zygmuntowi Augustowi 
(zob. tez przyp. 48). Troch", co prawda, koliduje z tymi zamilowaniami 
do walk drapieznik6w konkluzja Freytaga o „spokojnym" zyciu 6wcze
snych feudal6w 8, ale w og6le wnioski wysuwane przez tego autora Sq az. 
nadto CZ<,Sto dosc SWOiSte . 

. Dotyczy to gl6wnie wszystkich mozliwych styk6w z polskosci;,, a Frey
tag znany jest · z antypolskich tendencji, kt6rym dawal wyraz r6wniez 
w swoich powiesciach. Charakteryzuj::ic obyczaje 6wczesne, autor ten nie 
pomija i Piast6w §1;,skich - tylko ze przy tym od razu zanikaj;, inklina
cje w kierunku lagodzenia s;,d6w. Ksi;,z"ta sl;,scy w jego uj"ciu to cz"sto 
ludzie na najlepszej drodze do degeneracji, z zadatkami na tyran6w, 
z bardzo duzymi pretensjami i mizernymi mozliwosciami ich realizacji. 
Znamienne jest, ze wsr6d wyliczanych przez Freytaga czynnik6w, kt6re 
si" zlozyly na taki stan rzeczy, znajduje si" r6wniez „wilde Nachbar
schaft''; komentarze s;, tu raczej zbyteczne. Moze warto tylko jeszcze 

1 „Man hat... Gewürze damals in Deutschland sehr geliebt, da die gewürzten 
Speisen einen »schönen« Durst zur Folge hatten". 0. W e b e r, Von Luther zu 

Bismarck, t. I, ·Lipsk i Berlin 1913, s. 35. 
a G. Fr e y t a g, Aus dem Jahrhundert ,der Reformation. Bilder aus der deut

schen Vergangenheit, t. II, Lipsk. 1900. 0 lwach pisze Freyta·g na s. 276, a ju:Z. na 
s. 278 mamy konkluzj�, i:e ksiqZ�ta niemieccy prowadzili „ein friedliches Stilleben". 
Malo tego: byli teZ "in nüchternen Stunden ernsthaft um das Wohl ihrer Unter
tanen bemüht"(!). 
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dodac, ze Henrykiem XI Freytag zajql si<, r6wniez, nie sk'!Pi'lc w odno
snych opisach ciemnych kolor6w i ujemnego wartosciowania. Geneza 
wszystkiego zlego lqczy si<, oczywiscie ze „slowianskim usposobieniem" 9• 

Tymczasem wiele nieprawdopodobnych wybryk6w popelniano i na 
dworach tych pan6w, kt6rzy nie mieli w sobie zadnych slad6w „slowian
skiej natury". Zycie ponad stan i lekkomyslne zadluzanie si<, byly zjawi
skiem powszechnym, a zainteresowania intelektualne mimo wszystko dosc 
ograniczone. Coraz intensywniej zajmowano si� ,,tajrni wieduf', Sciqgano 

z r6znych stron astrolog6w i alchemik6w, wierzono w horoskopy. Kolek
cjonowano nie tylko ksi'lzki, ale i np. szkielety r6znych potwork6w ••. 
Alchemik6w nie tylko sprowadzano, sami oni zjawiali si<, nie wiadomo 
skqd, wyczuwaj'lc latwe i duze zarobki. Na szarlatan6w „robi'lcych zloto" 
ksiqz<,ta wydawali krocie, ale tez i karac umieli strasznie - zdemaskowa
nych oszust6w spotykaly kary nieprawdopodobnie surowe. Tortury i szu
bienica byly na porzqdku dziennym - mozna powiedziec z pewn'l prze
sad'l, a kary wymierzane najbardziej oficjalnie tez byly straszne, 
zwlaszcza gdy wykrywano afery zakrojone na bardzo szerok'l skal<,, przy 
wsp61udziale wi<,kszej liczby os6b, zwykle tez z jakimis eo najmniej ubo
cznymi celami politycznymi. Tak np. na dworze jednego z ksi'lZ'lt saskich, 
Jana Fryderyka, w Gotha, uprawiala przez pewien czas (1566-1567) 
r6zne intrygi klika oszust6w, na kt6rej czele stal podaj'!CY si<, za wynalaz
c<, kamienia filozoficznego Filip Sömmering oraz jego kochanka, Anna 
Maria Ziegler. Wydarzenia r. 1567 (tzw. sprawa Grumbacha) spowodowa!y, 
ze ksi'lZ<a Jan Fryderyk utracil swoje posiadlosci i nawet wolnosc osobist'l; 
szarlatani przeniesli si<, wtedy na dw6r ks. brunszwickiego Juliusza w Wol
fenbüttel, uzyskujqc tu szerokie mozliwosci dzialania, kt6remu jednak 
po paru latach polozono kres; w lutym 1575 r. Sömmering poni6sl kar<, 
smierci przez cwiartowanie, a Ann<, Mari<, Ziegler spalono zywcem na 
zelaznym tronie "· 

Wyroki smierci wykonywano z nieslychanym okrucienstwem, i to 
wcale nie tyllro na osobach, kt6re udawaly, ze umiej'l robic zloto. Dnia 
18 IV 1567 r. cwiartowano na rynku w Gotha wspomnianego Wilhelma 
Grumbacha, a przedtem torturowano go nieludzko; sprawa byla bardzo 
skomplikowana, ciqgn<,la si<, dlugo i miala tlo polityczne. W atmosferze 
takich wynaturzen obyczajowych zatracano wszelkie odruchy litosci, a lu
dzie, kt6rym tak straszne kary grozily, stawali si<, nieraz tez zadziwia-

g Tam:Ze, s. 282. 
1
° K. La m p r e c h t, Deutsche Geschichte, t. V, cz. 2, Berlin 1895, s. 510. I ten 

autor pisze o sklor'l.no.Sci do pija6stwa, charakteryzujqc jq w nader ostrych wyra

Zeniach: ,,niemals hat der Trinkteufel in Deutschland grössere Opfer gefordert" 

(s. 509). 
11 Ja n s  s e n, op. cit., t. VIII, s. 192. 
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j,ico oboj"tni na sw6j wlasny los. W styczniu 1582 r. skazano w Halle 
dw6ch przest"pc6w - jednego na smierc przez powieszenie, drugiego 
lylko na wygnanie z miasta. Podczas egzekucji, 26 stycznia, ten drugi 
uznal, ze nie warto opuszczac miasta oraz przyjaciela i pozwolil si" po
wiesiC „dla towarzystwa" 12. 

W takiej sytuacji zaostrzac si" musialy nieustannie przeci wier\.stwa 
spoleczne zar6wno w miastach, jak i na wsi. W miastach cechy rzemie
slnicze zacz"ly si" coraz wyrazniej przeksztalcac w pseudoarystokratyczne 
kasty, broni,ic si" z wszystkich sil przed post"pem technicznym, ograni
czaj,ic doplyw nowych ludzi do godnosci mrstrzowskiej i podejmuj,ic 
r6zne inne jeszcze zabiegi, byle tylko nie utracic swojej uprzywilejowa
nej pozycji. Polozenie chlop6w bylo beznadziejne, zwlaszcza po wydarze
niach r. 1525 (,.wojna chlopska"). Ci,igle zwi"kszala si" liczba dni par\.
szczyzny, stale z,idano od chlop6w coraz rozleglejszych swiadczer\.. Jedn,i 
z najdotkliwszych plag byly par\.skie polowania, podczas kt6rych ludnosc 
wiejska ponosila z reguly ogromne szkody; co wi"cej, chtopi musieli brac 
czynny udziat w nagonkach i pomagac panom, nawet jesli byl to okres 
zniw. Cala zwierzyna w lasach uwazana byla wyl,icznie za wlasnosc 
par\.sk,i i jakiekolwiek zakusy na ni,i ze strony p!Oddanych podlegaty ka
rom tak strasznym, ze wlosy sii, jez,i na glowie. Zaszy�ano w sk6ri, 
zwierz"c,i i podszczuwano nieszcz"snego delikwenta psami, kt6re rozdzie
raly go zywcem, zamrazano w lodowatej wodzie, wykluwano oczy. Zad
nego mitosierdzia nie mozna byto znik,id oczekiwac, bo nawet najwyzej 
stoj,icy przedstawiciele protestantyzmu, Melanchton i sam Luter, tylko 
zach"cali do stabilizacji uksztattowanego porz,idku spolecznego "· Nie 
zmienila si" sytuacja pod tym wzgl<,dem i w drugiej polowie stulecia. 

Oczywiscie, chlopi nie mogli znosic swojego strasznego polozenia az 
tak cierpliwie i dlatego, mimo represyj po wojnie chlopskiej, caly XVI w. 
pelen jest r6znych zaburzer\. i wyst,ipier\., choc skala ich z natury rzeczy 
musiala juz byc ograniczona. Bywaly przy tym - rzecz nie mog,ica bu
dzic zdziwienia - i powi,izania z celami religijnymi. Dziato si" tak szcze
g6lnie w austriackich posiadlosciach Habsburg6w, gdzie krzyzowaty si" 
r6zne przeciwier\.stwa, mimo ze mocn,i ri,k,i utrzymywano katolicyzm. 
Wlasnie druga polowa XVI w., to okres nie kor\.cz,icego si" fermentu 
w tych prowincjach, np. w Styrii (gtciwnie 1557), w Tyrolu (1561-1562), 

12 TamZe, s. 488. Literatura o sprawie Grumbacha liczy sporo pozycji. Najobszer

niejsza z nich: F. 0 r t l o ff, Geschichte der Grumbachschen Händel, t. I-IV, Jena 

1868-1870. TakZe: Quellen zur Geschichte des Kaisers Maxim�lian II, gesammelt 

von M. Koch, Lipsk 1857, s. 8-85. 
13 Ja n s s e n, op. cit., t. VIII, s. 96. Autor przypomina wypowiedZ Melanchtona, 

Ze wykonywaC zwierzchnoSC nad chlopami· moZna w spos 6b nieograniczony 

w Egipcie bylo gorzej, a porzqdek tamtejszy ustanowil przecieZ biblijny J6zef. 
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w Salzburgu (1564-1565), w Karyntii (lata siedemdziesiqte); w ostatnim 
dziesi<,cioleciu zaburzenia obejmowaly periodycznie caly juz kraj "· 

Tak wyglqdaly stosunki wewn<,trzne w tej cz<,sci Europy, charaktery

zuj'lc si<, przede wszystkim ci<,ik'I niedol„ ludnosci poddanej i eo najmniej 

ekstrawagancj'I w sposobie zycia wielu feudal6w "· Wszystko to nalezaloby 
oczywiscie rozpatrywac na tle okreslonych form gospodarki i najrozmai
tszych, aktualnych w6wczas problem6w politycznych. s„ to jednak spra
wy dokladnie znane i w zwiqzku z tym warto byloby jedynie zwr6cic 
uwag<, na pewne zagadnienia, przy kt6rych rozpatrywaniu w gr<, wchodz„ 
zar6wno Cesarstwo, jak i Polska. A w tych . stosunkach Sl„sk ciqgle od

grywal rol<, bardzo istotn.,. 
Mozna by bez trudu wskazac szereg przyklad6w, z kt6rych wynika 

dostatecznie jasno, ze po stronie niemieckiej przez ca!y w. XVI obawiano 
si<, polskich tendencji rewindykacyjnych; przy r6znych okazjach obawa 
ta wykazuje r6zne stopnie nasilenia. A:bstrahujqc juz od pewnych bardzo 
charakterystycznych i ciekawych posuni<,c w pierwszej polowie XVI w. 16, 
sporo argument6w moi:na znale:ZC np. w koilcowym okresie panowania 

Zygmunta Augusta, czy pr�ede wszystkim za czas6w Batorego. W pierw
szych miesi„cach jego rzqd6w wszystko wyraznie si<, jeszcze l„czy z pew
nymi nadziejami na uzyskanie tronu polskiego; Batory przeciez ubiegl 
Habsburg6w w tej konkurencji. Tak samo ciqgle dominuje w nastrojach 
dworu wiedenskiego, czy potem praskiego obawa przed Turcj„ 17• Zal za 

u 0. S c h iff, Die deutschen Bauernaufstände von 1525 bis 1789 (Historische 
Zeitschrift, t. CXXX, 1924, s. 198-199). 

1s Nie wynika z tego oczywiScie, i.e stosunki w Polsee byly pod tym wzgl�ciem 
zupelnie idealne, nie one jednak Sc\ tutaj przedmiotem rozwai.aii.. Dla ScisloSci 
trzeba tei. dodaC, i.e nie wszyscy badacze 6wczesnego trybu i.ycia ksic1Zc1t niemiec
kich wysuwajc1 takie same wnioski ze swoich badafl. Niekt6rzy starajij siE: nawet 
dowieSC, Ze dwory niemieckie prowadzily Zycie niemal umiarkowane i przykladne, 
np.: ,,Die Sitten, das Leben und Treiben an den deutschen Höfen des 16. Jahr
hunderts sind überall die gleichen" i r6Zne inne wnioski w tym samym tonie. 
Treusch von B u t t  1 a r, Das tägliche Leben an den deutschen Fürstenhöfen des 

16. Jahrhunderts (Zeitschrift für Kulturgeschichte, IV, Weimar 1897, s. 1--41. Cyto
wane zdanie na s. 2). 

111 Tu w grE: wchodzilyby przede wszystkim pewne zabiegi Zygmunta Starego 
i Bony, zwic1zane z sytuacjc1, jaka siE: wytworzyla po bitwie pod Mohaczem. Trzeba 
bylo przeciwdzialaC kandydaturze Habsburg6w na tron czeski i dlatego Zygmunt 
staral siE: o wysondowanie opinii stan6w Slijskich co do swojej ewentualnej kandy
datury. A nawet jui: po wyborze Ferdynanda na kr6la czeskiego pojawil si� projekt 
Bony, ai.eby Ferdynand odstijpil Polsee Slqsk w zamian za jej posiadloSci dz.iedzicz
ne we Wloszech. Sprawa jest znana, chociai. niezbyt pewna; zajmowano siE: niq 
m. in. w artykulach popularnonaukowych. W. Po c i e c h a, Stqski bohater Bernard 

Pretwicz (Slqsk, 1, 1946, grudzier'l, s. 6-13). 
17 Nuncjusz papieski w Rzeszy, Marone, pisal 14 VIII 1576 z Ratyzbony do 
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tronem przejawial si� tez wezesniej, bezposrednio po pierwszej elekeji 
w Polsee, gdy Henryk Walezy zwyci�zyl areyksi�cia Ernesta. Pisz11e 
w par� lat p6:i:niej obszerniejsz11 relaej� o swoim pobyeie na dworze 
wiedeitskim za Maksymiliana II, posel weneeki podkreslil, ze mimo roz
goryezenia musiano starac si� o dobre stosunki z Polsk11, m. in. z powodu 
obaw o Sl11sk ••. 

Obawy przed mozliwoseiq jakiejs interweneji ze strony kr6Ia polskiego 
doehodzily takze do glosu w Czeehaeh, sk11d r6zni panowie niemiecey 
i zniemezeni ezescy slali nieraz do cesarza relacje z ostrzezeniami, kt6re 
niew11tpliwie szly zbyt daleko; w kazdym jednak razie proszono o podj�
cie odpowiednich krok6w zapobiegawczyeh. Tak byl'o np. w roku 1577, 
przy czym chodzilo jeszcze o to, ze Batory ociqgal si� z zatwierdzeniem 
dawnych uklad6w z kr6lestwem czeskim 19. Nawet gdy te sprawy jednak 
utracily aktualnosc, pogloski o zamierzeniaeh polskich wobec Slqska 
utrzymywaly si� nadal 20. Nunejusz w Polsee pisal o tym dodajqe, iz po
parloby kr6la polskiego wielu ksiqzqt niemieekieh, kt6rzy nie zywiq sym
patii do domu austriaekiego "· Wynikaj11ee z tyeh spraw napi�cie osiqga 

kardynala Corno, ie w zwic\zku z wyprawt1, Batorego na Gdaiisk latwo be:dzie 
cesarzowi odzyskaC Polske:; okolicznoSci mog]yby sie: jednak teZ tak uloiyC, ie 
Turcy sie:gne:liby po reszte: Wt:;gier, Sl�sk, Czechy, SaksoniE: i cale Niemcy (taka 
byla m. in. opinia ks. bawarskiego Albrechta). Nuntiaturberichte aus Deutschland, 

cz. 3, 1572-1585, t. II,' Berlin 1894, s. 121. 
1s „Verso'l Re di Polonia non puö far ehe sua Maesta non sia d'animo pieno 

di ramarico, uedendolo occupar quella sede, ehe designava per il figliolo, pure 
con tutto ciö e da credere, ehe cercara di trattenirsi in buona amicitia seco, si 
perche le cose sue sono in stato, ch'han bisogno de buoni vicini, come perche quel 
Re oltre esser potente, et confinante per un gran tratto pub pretender sopra la 
Slesia provincia molto importante ... " Relacja posla weneckiego (Giovanni Correr) 
z 30 V 1574 (sporzqdzona ostatecznie 29 VIII 1578). Relationen venetianischer Bot

schafter über Deutschland und Osterreich im sechzehnten Jahrhundert, hrs·g. von 
J. Fiedler (Fantes Rerum Austriacarum, XXX, cz. II, Wieden 1870, s. 343). 

19 
,,... dass mit Rücksicht darauf, dass der König von Polen die bisherigen 

zwischen Böhmen und Polen bestehenden Verträge noch nicht erneuert und be
stätigt hat, ein bedeutendes Kriegsheer bereit hält und noch mehrere Truppen 
im Lande wirbt, es nötig erscheine auf der Hut zu sein". Die Böhmischen Landtags

verhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 bis auf Neuzeit, t. V, 
Prag 1887, dok. nr 84, s. 158. Data pisma: 7 VII 1577. 

20 Malaspina pisal z Pragi do kardynala Corno 10 .JI 1579: ,,Alcuni ragionano 
ehe sia venuto [posel polski] per rinovare le confederationi antiche tra i1 Regno di 
Polonia et la provincia d'Isle.sia solamente". I. A. Caligarii nuntii apostolici in Polon;a 

,epistolae et acta 1578-1581 (Monumenta Poloniae Vaticana, IV, ed. L. Boratyf:tski, 
Cracoviae 1915, dok. nr 77, s. 125, przyp. 7). Poslem polskim byl wojewoda podol
ski, Mikolaj Mielecki. 

21 Caligari do kardynala Corno, Wilno 10 VIII 1579: "II Re oltra le cose di 
Un·ghario pub levar facilmente la Slesia ef Moravia a l'Imperatore, et havera 
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sw6j punkt kulminacyjny w okresie elekcji Zygmunta Wazy w Polsee 
i bitwy pod Byczynq; wtedy juz b�dzie miala takze szczeg6lne znaczenie 
osoba ksi�cia legnickiego. 

„Niespokojny duch" ziemi legnickiej, pop�dliwy, rozrzutny i w og6le 
nieobliczalny Henryk XI, wladal od konca 1559 r. ksi�stwem, kt6re moglo 
si� wtedy nawet szczycic r6znymi osü1gni�ciami na niejednym polu, 
chociaz dochod6w przynosilo raczej niewiele. W samym miescie calq 
produkcjq rzemieslniczq dyrygowaly oczywiscie cechy, jako tako kwitl 
hantle!, to i owo zrobiono dla podniesienia stanu zdrowotnego mieszkan
c6w, prowadzono nauk� w szkolach, choc nie zawsze na najwyzszym po
ziomie. Legnica byla protestancka - w drugiej polowie XVI w. katoli
cyzm reprezentowany byl juz wlasciwie tylko przez klasztor benedykty
nek, i to przy ciqglych trudnosciach; Henryk XI odnosil si� do katolicyzmu 
z agresywnq niech�ciq i niejednokrotnie staral si� pozbyc tej enklawy, juz 
to proponuj&c mniszkom przejscie na luteranizm, juz tez usilujqc je po 
prostu wygnac z miasta. ]'l'ie udalo si� przeciez ani jedno, ani drugie, 
gl6wnie dzi�ki aktywnej opiece nad klasztorem ze strony biskupa wro
clawskiego 22. We wszystkich pozostalych cz�sciach ksi�stwa (Chojn6w, 
Lubin, Zlotoryja) protestantyzm byl juz religi& wylqcznq, z wyjqtkiem 
dwu odosobnionych wsi. 

Zainteresowania intelektualne w ksi�stwie legnickim trudno byloby 
oceniac szczeg6lnie wysoko; w omawianym okresie nie bylo zresztq do 
tego sp�jalnie sprzyjaj&cych warunk6w. 0 szkolach juz wspomniano "; 

aiuto da tutti quelli prineipi di Germania ehe non amano la casa d'Austria, ehe 

non sono pochi". Tamie, dok. nr 140, s. 265. Analogiezne, czE;::sto wyra.iniejsze jeszeze 

aluzje, wystE;::pujq teZ w relacjach p6:zniejszych. Wyslany przez Batorego na dw6r 

cesarski w 1582 r. biskup kujawski Hieronim Rozraiewski relacjonowal z Augsbur
ga, iZ tarn obawiano siE;::, ie przybyl Zc1daC m. in. Slqska. Archiwum Jana Z01�oy
skiego kanclerza i hetmp.na wielkiego koronnego, t. III, 1582-1584, wyd. J. Sie

miel1.ski, Warszawa 1913, nr 786, s. 104. Data relacji - ok. 20 IX 1582. RelacjE;:: tE;:: 

przypomnial w literaturze polskiej dwukrotnie W. C z a p 1 i :6. s k i, Szlachta, moZno
wladztwo i oficjalna polityka wobec Slqska pod koniec XVI i w pierwszej polowie 
XVII w. (Szkice z dziej6w Slqska, pod red. E. Maleezy:6.skiej, I, Warszawa 1955, 
s. 303); tenie Ziemie zachodnie w polityce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1572-1574) 

(Kwartalnik Historyczny, R. LXVIII, 1961, nr 1, s. 7). Ze nastroje byly rzeczywiScie 

takie, SwiadczyC moie list legata papieskiego (Lodovico Madruzzo) do kardynala 

Corno, wyslany z Augsburga jeszcze przed przybyciem Rozra:Zewskiego, 29 VIII 1582: 

,,Si dice, ehe il vescovo di Cuiavia ... inculchi anco le pretensioni della Slesia ... " 
Nuntiaturberichte aus Deutschland, t. II, s. 527. · 

22 K. E n g e  1 b e r  t, Kaspar von Logau Bischof von Breslau (1562-1574), t. I, 

Wroclaw 1926, s. 168. 
?a TrochE;:: bardziej oryginalnych szczeg616w o nich w artykule: E. T s c h e r

s i c h, Alt-Liegnitzer Stadt- und Bürgerbuch, t. I, 1517-1618 (Mitteilun·gen des 

Geschichts- und Altertumsvereins zu Liegnitz, dalej: Mitteilungen ... , XIV, 1932/1933, 
s. 195). 

6 - Sob6tka 4/71 



484 Ludwik Bazylow 

wyzszej uczelni nie bylo - wiedzy na takim poziomie trzeba bylo ewen
tualnie szukac za granicq. W czasach dawniejszych legniczanie jezdzili 
na nauk„ do Krakowa, ale to min„lo be2>powrotnie "· Drukarstwo roz
wijalo si„ slabo, pierwszy druk pochodzil z 1529 r. 2' Sq przyklady swiad
czqce, ze rajcy legniccy mieli niemale zrozumienie dla sztuki; niezbyt 
mobilizujqOO wyglqdajq natomiast informacje, kt6re mamy o 6wczesnych 
ksi<,gozbiorach, a przynajmniej o metodach ich organizowania 26• 

W dziedzinie gospodarczej druga polowa XVI w. przynosi pewne nowe 
pr6by, chociaz niewielkiego kalibru. Tu zaliczyc by mozna pocziitki 
warzywnictwa, kt6re okolo polowy stulecia wprowadzili i zacz„li kulty
wowac kolonisci holenderscy. Cz„ste pozary zmusily miasto do popierania 
produkcji cegiel. I wreszcie, wlasnie za Henryka XI, podj„to pr6by wy
dobywania zlota na nieco wi„kszq skal.,, lecz bez godnych uwagi rezul
tat6w 27

• Niczym tez szczeg6lnym nie odznaczajq si„ inne dziedziny pro
dukcji i m. in. dlatego pojawialy si„ r6zne zahamowania na rynku 
pieni„znym, zwlaszcza ze od r. 1546 ksiqz„ta legniccy nie bili wlasnej 
monety; przedtem czynil to Fryderyk II, na mocy przywileju Wladyslawa 
Jagielloli.czyka (1504), cofni„tego przez Ferdynanda 28

• Z kl„sk elemen
tarnych najdotkliwsze szkody wywolala wielka pow6dz w Legnicy 19 VI 
1569 r. 2, 

Mieszczali.stwo legnickie zylo jak w setkach innych miast, szukajqc 
latwych rozrywek w chwilach wolnych od powazniejszej ·pracy - su;d 
r6zne skargi na upadek obyczajowosci (np. jednego z pastor6w, ze w ciqgu 

24 Th. S c hön b o r n, Liegnitzer auf den Hochschulen früherer Jahrhunderte 

(Mitteilungen ... , XIV, 1932/1933, s. 142-144). Interpretacja autora jest zresztq szcze
g6lnie 11naukowa", eo uwidacznia siE: w sformulowaniach typu: ,.So war Krakau ein 
wichtiger Vorposten des Deutschtums" (s. 144) i in. 

25 H. Ba h 1 o w, Die Anfänge des Buchdrucks zu Liegnitz (Mitteilungen ... , XI, 
1926/1927, s. 4). 

26 Mamy teZ opracowanie polskie tego problemu. H. S z w e j k o w s k a, Z dzie

j6w bibtioteki koSciola Sw. Piotra i Pawla w Legnicy jako ksiq:inicy miejskiej 

i szkolnej (Slqski Kwartalnik Historyczny „Sob6tka''i R. XVIII, 1963, nr 2, s. 141-
150). 

21 H. La chm a n n, Vom Liegnitzer Gemüsebau (Heimatbuch der beiden Lieg
nitzer Kreise, Le9nica 1927, s. 289). H. F i; o s t, Die Entwicklung der Ziegelindustrie 

in Stadt und Land (tamZe, s. 326-333). P. Pa e s  c h k e, Goldbergbau im Kreise 

Liegnitz (tamZe, s. 333---336). K. W u t  k e, Die Bergbauunternehmungen Herzog 

Georgs II von Brieg (1547-1586) (Silesiaca, Festschrift zum 70. Geburtstage seines 
Präses Colmar Grünhagen, Wroclaw 1898, s. 290). 

2s F. F r i e d e n s b u r g, Die Liegnitzer Münzen (Mitteilungen ... , V, 1913/1914, 
s. 82-97). Takie: M. G u m  o w s k i, Wplywy polskie na pienU?ine stosunki Stqska 
w 1 polowie XVI w. (Rozprawy Akad. Um., Wydz. Hist.-Filoz., Seria II, t. XXXIII, 
Krakow 1915, s. 165-248). 

2s J. Cu r e u s, Neue Cronica des Hertzogthumbs Ober und Nieder Schlesien, 

Eisleben 1601, s. 462. 
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roku musia! ochrzcic 10 nieslubnych dzieci) oraz edykty i mandaty ksi11-
-z�ce przeciw nierz11dowi (1555), a w chwilach wi�kszego napi�cia (np. 
gdy si� obawiano Turk6w) nawet przeciw zbyt kr6tkiej odziezy i tancom, 
nie m6wi11c juz o pot�pianiu nadmiernej konsumpcji potraw i napoi "· 
Trzeba przy tym uczciwie stwierdzic, ze dw6r ksi11z�cy nie sk11pi! rozka
z6w, lecz nie dawa! przyk!adu. Totez pope!niaj11c swoje wybryki, legni
czanie byli nieraz tylko marnymi imitatorami swoich suweren6w. 

Tak ksztaltowa!a si� sytuacja od smierci Fryderyka II, kt6ry 
niew11tpliwie byl wybitn11 indywidualnosci11. Zgadzajq si� z tym wszyscy 
historycy i nie ma specjalnego powodu takim ocenom si� przeciwstawiac, 
chociaz tu i 6wdzie dochodzi do wniosk6w na pewno troch�· przesadnych. 
Tak czy inaczej, az nadto wiele jest motyw6w, kt6re mog11 wywolywac 
zainteresowanie Fryderykiem II, nawet gdy si� wezrnie pod uwag� po
chodzenie i parentele: byl przeciez wnukiem Jerzego z Podiebradu, a po 
raz pierwszy ozenil si� z c6rk11 Kazimierza Jagiellonczyka, Elzbiet11. 
W mlodosci przebywal na dworze Wladyslawa Jagiellonczyka, znar si� 
dobrze i osobiscie z Zygmuntem Starym od okresu, gdy ten dzialal 
w ksi�stwie glogowskim, odbyl w 1506 r. pielgrzymk� do Ziemi Swi�tej, 
azeby po kilkunastu latach stac si� gorliwym luteraninem; takimi samymi 
mieli byc zreszt11 wszyscy jego nast�pcy. Nie bardzo udana pr6ba zaloze
nia „uniwersytetu" w Legnicy teZ nie mo:Ze przesloniC faktu, Ze mial 

konkretne zaslugi dla rozwoju kultury i oswiaty. 
W swojej polityce wykazywal Fryderyk II r6zne i wielostronne po

cüigni�cia, teZ nie zawsze naleZyci.e wyjaSnione, a ze wszech miar na to 
zasluguj11ce. Przez wiele lat zaciesnial r6znymi drogami kontakty z domem 
Hohenzollern6w, od malzenstwa (drugiego)· z siostrq Albrechta, wielkiego 
mistria krzyzackiego w 1518 r. i posrednictwa przy zawarciu pokoju rni�
dzy Polsk11 i tymze Albrechtem w 1525 r. 31 do slynnego paktu familijne
go, zeby poprzestac na przypomnieniu tych wydarzen. Tym samym jego 
polityka byla obiektywnie antyhabsburska - konkluzja zupelnie natu
ralna i wcale nie nowa 32• Ale byla to jednoczesnie polityka zdecydowanie 

30 A. H. K r  a ff e r  t, Chronik von Liegnitz, t. II, Abt. 2, Legnica 1871, s. 28. 

3J Jeden z najstarszych autor6w niemieckich zaznacza to niemal z radoSciQ, 

zrozumialQ, gdy si� weZmie pod uwa-g� moZliwe nast�pstwa niepowodzell. Albrechta: 

""' desto glücklicher gieng Hertzog Friedrichs II Mediation von statten, zwischen 

König Sigismundo in Polen und Markgrafen Alberte ... deren Streit er mit Friedens

gedancken verwechselte und versöhnete". F. Lu c a  e, Schlesiens curiöse Denck

würdigkeiten oder vollkommene Chronica von Ober- und Nieder-Schlesien, Franck

furt am Mayn 1689, s. 1297. 

32 „Bei seinem (Fryderyka II] Tode galt sein Besitz als einer der ansehn

lichsten Schlesiens, als eines der Stärksten Hindernisse Habsburgischer Allgewalt". 

D. V e I s e n, Die Gegenreformation in den Fürstentü�rn Liegnitz-Brieg-Wohtau, 
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niemiecka; ani osobiste kontakty i znajomosci, ani pochodzenie nie bu
dzilo w tym ksi�ciu legnickim jakichs sympatii ku Polsee 33. 

Tymczasem tak si� jakos dziwnie zlo:i:ylo, :i;e sympatie te zacz�ly si� 
budzic do :i:ycia i odzwierciedlac w r6:i:nych przejawach wlasnie za obu 
kolejnych nast�pc6w Fryderyka II. Byli nimi: jego syn Fryderyk III 
(1547-1559), ten sam, kt6ry na kilka miesi�cy przed smiercia, ojca tak si� 
bratal ze 2gorzeleckimi garbarzami (rob. przyp. 32), a potem wnuk -
Henryk XI. Dzieje tego ostatniego upowa:i:niaja, ju:i: do daleko powa:i:niej
szych wniosk6w pod tym wzgl�em. Zeby zas wszystko budzilo jeszcze 
wi�ksze zdziwienie, warto przypomniec, i:i: Fryderyk II byl to ma,:i; sh
teczny, rozsa,dny i deniony, obu zas jego potomk6w zaliczyc mozna do 
najwi�kszych lekkotluch6w, jakich zna historia XVI w.; a ta ich „wiel
kosc" na pewno by jeszcze wzrosla, gdyby mieli wi�cej pieni�dzy. Nieza
leznie jednak od wszystkiego, przede wszystkim zas od tego, :i;e jak tylko 
mogli - czerpali z „czary zycia", obaj byli ludzmi nieszcz�sliwymi, takze 
w zyciu osobistym. 

Fryderyk III obja,! rzqdy na terytorium mniejszym ni:i; poprzednio 
ojciec, przypad!o rnu bowiem tylko ksi�stwo legnickie w sensie scislym,
w Brzegu ksi�ciem mial byc odtqd jego brat, Jerzy. Jednakowoz nawet 
i w Legnicy niewiele zdzialal i niewiele bywal; bardzo niech�tny Habs
burgom, zainicjowa! seri� pocia,gni�c, kt6re wywolywaly wscieklosc Wie
dnia, m. in. pojechal w 1551 r. do Francji, a potem bawil te:i; na dworze 
polskim, nie po raz pierwszy zresztq. Oba kraje byly katolickie, ale nie 
z tego nie wynika, jesli chodzi o stosunki religijne w ksi�stwie legnickim. 
Fryderyk III byl r6wnie zacieklym luteraninem, jak jego ojciec, eo wi�cej, 
karal tych, kt6rzy podburzali przeciw wierze ewangelickiej, nawet okrut
nie. Jesienia, 1550 r. widownia, ponurego w;dowiska stal si� J.,ubin, gdzie 
jednemu z takkh „winowajc6w" wymierzono kar� ch!osty i... obci�to 
fiszy, pr6cz tego zas zabrano kilku ojc6w tego miasta do Legnicy, kazqc 

Lipsk 1931. Quellen und Forschungen zur Reforn'l!ationsgeschichte, XV, s. · 9. Sq 
te:i i inne konkretne dowody niechE:ci Fryderyka do Cesarstwa. Gdy z poczctJkiem 
1547 r. Ferdynand I wezwal go na pomoc przeciw zwic:izkowi szmalkaldzkiemu, 
Fryderyk wyslal syna, ociqgajijc siE: i z Smiesznie malymi silami (w 30 wl6czni); 
ten dotarl tylko da Zgorzelca, gdzie SPE:dzal czas - zapoczqtkowujc1c odmienny 

juZ styl Zycia - ,,na pijatykach z czlonkami cechu garbarskiego". A. S a m  m t e r, 
Chronik von Liegnitz, t. "II, Legnica 1868, s. 207. 

33 Bez Zenady stwierdzaj<l to niekt6rzy autorzy niemieccy glöwnie w zwiqzku 
z wspomnianym jui: konfliktem polsko-krzyiackim, np.: ,, so trug ... Friedrich II 
viel dazu bei, das Deutschtum des Ordenslandes vor der Polenflut zu retten". 

A. Zum W i n k e  1, Friedrich II, Herzog von Liegnitz (Schlesische Lebensbilder, IV, 
Wroclaw 1931, s. 53). Szczeg6ly dotyczijce przyjaZni Fryderyka II z Zygmuntem 
Starym: S. No w o g  r o d  z k i, Rzqdy Zygmunta JagieUoiiczyka na Slqsku i w Lu
zycach (1499-1506), Krak6w 1937, s. 66, przypis. 
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im si� slono okupic "· Niedlugo p6zniej wyjechal do Krakowa na korona
cj� Barbary Radziwill6wny (7 grudnia) ,s. Wyjazd do Francji kosztowal 
Fryderyka wiele, zwlaszcza ze szybko doszla tez do glosu zawisc ze 
strony brata, Jerzego brzeskiego. W tymze r. 1551 nastqpilo pozbawienie 
go lenna legnickiego, kt6rym kierowac mieli odtqd, jako opiekunowie 
maloletnich dzieci Fryderyka, J erzy brzeski i biskup wroclawski, Baltazar 
von Premnitz (z Promnicy). Z koniecznosci musial wi�c ksi'lZ� legnicki 
zaczqc w�dr6wk� po r6znych dworach, m. in.· wlasnie w Polsee; cz�sto 
zresztq w og6le nie wiedziano, gdzie w danej chwili przebywa. Obywatele 
legniccy nie przezywali tego specjalnie ci�zko :._ Fryderyk byl panem nie
latwym do zniesienia, mieszal si� bowiem nieustannie w sprawy miasta, 

urz<1dzal r6zne turnieje ze strzelanirni i maskarady, zmuszal do wydawa
nia surowych wyrok6w i przede wszystkim wyciskal pieniqdze wszystkimi 
mozliwymi sposobami, przy czym dysponowal nieograniczonym ich arse
nalem. Jako pozbawiony ojcowizny tulacz dawal jednak od czasu do 
czasu znac o sobie pogr6zkami, ze wr6ci do Legnicy, ,,chocby w kazdej 
bramie stalo tysiqc ludzi" - czym wprawial m�znych rajc6w miejskich 
W stan wielkiego przerazenia 36. 

Ostatecznie doszlo jednak do porozumienia z Wiedniem i w 1557 r. 
Fryderyk III powr6cil do Legnicy (wlasciwie do Chojnowa: na zamku 
legnickim pozostat namiestnik kr6lewski, Zygmunt Gersdorf), ale na 
bardzo kr6tko. Oczywiscie zaraz zaczi1l rzqdzic znowu po swojemu, nie 
wychodzqc tez przy r6znych okazjach z roli zapalonego protestanta. 
Jeszcze po 130 latach jeden z autor6w protestanckich napisze w zwiqzku 
z tym, wzdychajqc gl�boko: ,,jaka szkoda, ze juz w 1559 r. usuni�to go 
po raz drugi" 37. Miat r6wniez Fryderyk powaznie myslec o przeksztal
ceniu szkoly zlotoryjskiej w uniwersytet, o czym jednak gl6wnie z braku 
srodk6w nie mogle byc mowy "· 

Przewazaly jednak sklonnosci wichrzycielskie - Fryderyk wdawal siG 
w r6zne spory, zrazal sobie wszystkich, wywolywal trwog� r6znymi odwe-

3,1 S. J. Eh r h a r d t, Presbyterologie des evangeiischen Schlesiens, t. IV, cz. I, 
Legnica 1789, s. 87. 

35 A. Pr z e Z d z i e c k  i, Jagiellonki polskie w XVI wieku, t. V, Kraköw 1878, 
s. LXVIII. TakZe: Korespondencja Andrzeja Zebrzydowskiego z lat 1546-1553, wyd. 
W. Wislocki, I<.rak6w 1878, nr 835, s. 463. 

36 K r  a ff e r  t, op. cit., t. II, cz. II, s. 23. 
31 „Man ersieht. .. deutlich, dass die gute Sache der Religion eine seiner ersten 

fürstlichen Sorgen gewesen ist! Nur Schade, dass Friedrich III seiner vielen 
Schulden wegen ... 1559 zum zweiten Mal entsetzt wurde". Eh r h a r d, op. cit., 
t. IV, cz. I, s. 88. 

3s C. G rün h a g e n, Schlesien unter der Herrschaft König Ferdinands 1527-

1564 (Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, dalej 
Zeitschrift..., XIX, 1885, s. 129). 
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towymi posuni"ciami. Podobno nie m6gl z nim wytrzymac nawet wlasny 
syn, Henryk, i musial uciekac do Brzegu na dw6r stryja. Dlugi rosly 
nieustannie, zacz�o si" zastawianie ziem i powstrzymywanie wlasnych 
poddanych od wplacania podatk6w do skarbu cesarskiego "· Zamilowanie 
do naduzywania napoj6w juz wtedy przechodzilo w legend"••. Wszystkie 
te czynniki razem szybko musialy prowadzic do konca; 27 X 1559 r. 
uwi"ziono Fryderyka III we Wrodawiu, a po trzech miesiqcach przewie
ziono go do Legnicy i tarn na zamku pozostawal jako wi"zien do smierci, 
15 XII 1570. W praktyce sytuacja nie byla moze az tak ci"zka, zwlaszcza 
w latach p6zniejszych, kiedy pozwolono mu nawet jezdzic po okolicy -
mimo to jednak zycie uplywalo raczej w niedostatku i wsr6d ci'lglych 
i gorszqcych spor6w z synem, Henrykiem XI, kt6ry od konca 1559 r. 
objql rzqdy w Legnicy. 

Wydawaloby si", ze kilkuletnie wlasciwie tylko rz'!dy Fryderyka l!I 
w ksi"stwie legnickim nie dostarczaj'l jakiegos specjalnego materialu, 
kt6ry by pozwalal na podbudowanie rozwazan o znaczeniu nieco szerszym. 
Tak jednak nie jest, nietrudno bowiem o bardziej istotne wnioski takze 
z materialu pozostajqcego do naszej dyspozycji. Przede wszystkim pogl"bia 
si" w znacznym stopniu konflikt mi"dzy ksi<,ciem legnickim i dworem 
habsburskim; wyraz „konflikt" ma przy tym oczywiscie aspekt tylko 
jednostronny, bo biedny, slaby i w dodatku ulegajqcy nalogom ksiqz<, nie 
m6gl powaznie nawet marzyc o jakimkolwiek przeciwstawianiu si" cesa
rzowi (wzgl"dnie kr6lowi - do r. 1556 Ferdynand I byl zwierzchnikiem 
Fryderyka tylko jako kr61 czeski). Zaznaczajqcych si" wyrazniej sympatii 
ku Polsee mozna nie brac zbyt powaznie, ale nie byloby rzeczq zbyt 
rozsqdm\, gdybysmy je zupelnie lekcewazyli. Jesli zas chodzi O ekstra
wagancje, w czym go zresztq wlasny syn przescignie, rozpatrywac je 
wolno tylko na plas2'czyznie bardziej og6lnej, na tle tego, jak przedsta
wiali si" i inni niemieccy feudalowie; Fryderyk III nie byl Niemcem 
z pochodzenia, byl nim jednak ze zwyczaj6w, z obyczaj6w, z dlugoletniej 

39 K. F. S c hön w ä 1 d e r, Die Piasten zum Briege oder Geschichte der Stadt 

und des Fürstentums Brieg, t. II, Brzeg 1855, s. 107. 
40 W.Sr6d licznych przyklad6w warto przytoczyC oryginalnct wzmiank�, jakq po

.zostawil w swoim obszernym Zyciorysie burmistrz Stralsundu, Bartlomiej Sastrow 
(1520-1603); podr6ZOwal an po Niemczech w Swicie ksi�cia szczecir'lskiego w zwiqz
ku z rozmowami toczonymi po wojnie szmalkaldzkiej i spotkal m. in. w jednej 
z gosp6d Norymbergi Fryderyka, kt6ry zaimponowal mu m. in. uczono.Scicl, r"ecytu
jijc „inte·gras historias veteris Testamenti". Ale za to wyczynial nieprawdopodobne 
ekstrawagancje i pil bez miary, a gdy ju:i nie mQgl znaleiC towarzysza -- ,,kompt 
er in der Nacht vor mein Kammer, klopfft und ruft so lang, das er mich erweckte 
und ime antwurten moste, bath er umme Gottes Willen, ich mochte auffstehen und 
mit ime sauffen". Bartholomäi S a  s t r o w e n, Herkommen, Geburt und Lauff seines 

.flantzen Lebens, t. II, Greifswald 1824, s. 40. 
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juz tradycji, z j„zyka, byl nim wreszcie z przywi&zania do luteranizmu, 
ktory w tej epoce jest bezsprzecznie religi'l najbardziej „niemieck&". Takie 
S'l konkretne fakty, taka jest prawda i nie zmieni tego zadna finezja 
w sformulowaniach. 

W 1559 r. zaczyna si" dla Legnicy dwudziestoletni z gor& okres, na 
ktorym wyryla dostatecznie silnie swoje pi„tno niecodzienna postac ksi"
cia Henryka XI. Dla scislosci trzeba od razu dodac, ze i ten stosunkowo 
dlugi okres rz&dzenia nie obywal si" bez przerw; glown& rol" odgrywal 
wowczas w Legnicy mlodszy brat Henryka, Fryderyk IV, osobisto.§c 
raczej malo budujqca, a charakterystyczna "" wzgl„du na umilowanie 
alkoholu, czym chyba nawet przewyzszal ojca i brata. Wspomniec rowniez 
trzeba o charakterze Fryderyka IV, przewazaj& w nim bowiem cechy 
zdecydowanie ujemne, rzec by mozna odstr„czajqce. 2.aden z tych szcze
g6l6w nie stanowi dla historykow tajemnicy, a to samo dotyczy, chociaz 
jednostronnie, takze Henryka XI, o czym wystarczajqco dokladnie napi
sano juz powyzej. 2.eby przypomniec: badania nad dziejami ksi<,stwa leg
nickiego w XVI w. (nie tylko zresztq legnickiego i nie tylko w tym stule
ciu, lecz to juz zupelnie inna sprawa) warto i nalezy kontynuowac, 
poniewaz do tej pory rozporz&dzamy glownie og6lnymi uj<,ciami w tym 
zakresie; sam Henryk XI natomiast, tzn. jego zywot, opisywany byl juz 
niejednokrotnie. Zarowno jego cechy osobiste, burzliwe i ciekawe przy
gody, takze kontakty z Polsk&, jak i latwy dost<,p do danych biograficz
nych w dziele nieocenionego Schweinichena - to najwazniejsze przyczyny 
tego zainteresowania, w czym nie ma oczywiScie nie nagannego i eo uznaC 

nalezy za rzecz najzupelniej normalnq. 
W nauce niemieckiej bylo dosc podobnie, chociaz w rz<,dzie przyczyn 

wywoluj&cych zainteresowanie osobq Henryka XI odgrywaly rol<,, rzecz 
jasna, czynniki takze nieco inne, a jego sympatie ku polskosci wywoly
waly interpretacj<, raczej malo przydatn& dla polskich historyk6w. Nie 
\ylko chodzi przy tym o Henryka jako o ksi<,cia, kt6ry dosc cz<,sto przy
pominal sobie, ie jest Piastern - z reguly rozpatrywano bowiem cal& 
jego dzialalnosc· jako jeden szereg r6znych niedorzecznych poczynar\ i nie
moralnych aktow. A wszystko przedstawiano - moze nie zawsze swiado
mie - tak, jak gdyby zadnych analogii nigdzie juz nie mozna bylo odna
lezc. Jesli zas robiono w ten sposob z swiadomosciq, to przyczyn<j, 
przynajmniej glown&, byly na pewno „polskie aspekty" dzialalnosci 
Henryka. 

Jeszcze jedno wyjasnienie, zeby cala sprawa nie budzila zadnych nie' 
porozumier\. Rzecz nie wygl&da tak, iz dawniejsi historycy niemieccy 
oceniali ujemnie Henryka XI, a nigdy nie pisali tak o nikim innym spo
Sr6d 6wczesnych ksiqZqt, wprost przeciwnie, i na to jest m. in. spuro 

dowod6w takze w niniejszym artykule. Osi&gni<,cia historiografii niemiec-
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kiej, jesli chodzi o dzieje obyczaj6w w XVI w., S'l wystarczaj&co znane 

i wynikaj& z przeanalizowania olbrzymiego materialu faktycznego. Rzecz 

polega na tym, ze sztucznie jedno od drugiego oddzielano, ze jak gdyby 

zupelnie osobno traktowano ksi&z&t legnickich (scislej: nie wszystkich), 

a oddzielnie dziesi&tki pozostalych dwor6w czy innych analogicznych 

osrodk6w; w zwi&zku z tym chwieje si<, czasem obiektywizm, a wnioski 

bywaj& trudne do zaaprobowania 41• 

Oceniaj&c na og6l bardzo ujemnie osob<, Henryka XI 42, przyznaje si<, 

eo najwyzej, ze za mlodu „rokowal nadzieje", kt6re jednak mialy si<, 

dosc pr<,dko rozplyn&c ". Charakterystyczne S'l szczeg6ly dotyczqce po

bytu Henryka jeszcze za zycia ojca na dworze Ferdynanda I. Wspomniano 

juz o ostrych konfliktach mi<,dzy ojcem i synem po cz<,sciowym odzyska

niu ksi<,stwa przez Fryderyka III i jego zainstalowaniu si<, w Chojnowie. 

Henryk wtedy uciekl doslownie, najpierw na kr6tko do Legnicy, potem 

do Brzegu, i wreszcie znalazl si<, na dworze Ferdynanda i przebywal tarn 

do jesieni 1559 r. Pocz&tkowo moglo si<, wydawac, ze b<,dzie to wst<,p 

do wielkiej kariery, m. in. otrzymal urz&d podczaszego i podobno sporq 

ilosc korzystnych ofert malzenskich. Dalszemu pi<,ciu si<, w g6r<, stan<,ly 

na przeszkodzie wzgl"dy religijne - Henryk mocno stal przy luteraniz

mie i r6wnie mocno opieral si" ci&gle ponawianym pr6bom nawr6cenia 

go na katolicyzm. Dojsc mialo na tym tle nawet do jakichs dosc powaz

nych zadraznien ", kt6rych nie nalezaloby jednak przeceniac; najlepszym 

41 Na przyklad: ,,Sein Leben gleicht mehr dem eines fahrenden Ritters des 

Mittelalters, als eines regierenden Fürsten, oder wenn man lieber will, die alte 

polnische Piastennatur schlug noch einmal vor". S c h ö n wäl d e r, po. cit .. 

t. II, s. 199. I jakZe tu pogodziC jedno z drugim? Nigdy nie moZna byloby zrozumieC 

dlaczego stawia siE:: znak r6wn0Sci miE::dzy blt:::dnymi rycerzami i rodem piastowskim, 

gdyby siE:: nie spojrzalo na to pod kQtem widzenia interpretacji danej powyZej 

w tekScie. Logiczniej u Grünhagena: krew piastowska dala znaC o sobie1 gdy 

otworzyly si� widoki (tzn. gdy je sobie uroil) na sukcesj� po Jagiellonach. C. G r ü n

h a g e n, Geschichte Schiesiens, t. II; Bis zur Vereinigung mit Preussen (1527 

bis 1740), Gotha 1886, s. 108. 

42 Poszczeg6Ine sqdy bywajq podobne do siebie. Oto jeden z najbardziej typo

wych: ,,Heinrich XI... führte ein wüstes Leben, machte Schulden und führte das 

Fürstentum Liegnitz mit raschen Schritten seinem Untergange entgegen". J. H e  y n e, 

Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau
1 

t. III
1 

Wroclaw 

1868, S, 783. 
43 „Heinrich XI... gab von Jugend auf die beste Hoffnun·g

1 
seines Grossvaters 

Tugenden nachzuahmen, und des Vaters Verschwendung zu vermeiden". Eh r h a r d t, 

op. cit.
1 

t. IV, cz. I, s. 89. W analogiczr'lych i tak samo staroSwieckich uj�ciach 

pisze tenZe autor o pierwszych krokach Henryka juZ jako ksi�cia: ,,Anfangs regierte 

dies.er Herzog löblich. Die Justiz administrierte er... ohne Ansehen der Person ... 

die kostenspielige Turniere schaffte er an seinein Hofe ab ... Solchergestalt war 

er damals seinen Unterthanen Vater und Muster". TamZe, s. 90. 

u JeSli chodzi o pobyt Henryka XI na dwor-ze Ferdynanda, nie wszystko jest 
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dowodem jest to, ze usuwaj<1c wtedy Fryderyka III, cesarz zgodzil si� 
na intronizacj<a Henryka. 

Nie uleglszy namowom swat6w habsburskich, Henryk ozenil si<a juz 
w 1560 r. z przedstawicielk<1 rodu Hohenzollern6w. Byla ni<1 Zofia, c6rka 
margrabiego Anspach, Jerzego. Szcz,:scia to malzenstwo z sobq nie za, 
znalo, i to chyba raczej z winy Henryka, kt6ry od razu zainicjowal zycie 
wesole i bardzo swobodne, zonq si,: specjalnie nie kr<apujqc, Co prawda, 
w par<, lat p6zniej odpowiadal na r6zne zarzuty ze strony krewnych 
swojej malzonki, ze to ona jest winna, ze jest zla i bezbozna, i ze gdyby 
chcial to wszystko opisac, ,,nie znalazloby �i<, tyle papieru" "· I takie ju:i; 
zycie, wlasciwie tylko w separacji, wiedli oboje az do konca dni swoich, 
eo nastqpilo prawie jednoczesnie. 

Rok 1569 przyni6sl jedn<1 z najglosniejszych i najcz<,sciej opisywanych 
eskapad Henryka - jego wyjazd do Polski i pobyt w Lublinie podczas. 
obrad historycznego sejmu. Sprawa jest szczeg6lnie wazna, po raz pierw
szy bowiem dochodzq do glosu w tak wyraznych formach zainteresowa
nia Polsk<1, a mimo cz<,stotliwosci wyst<,powania r6znych element6w 
opisowych nie wszystko jest dostatecznie jasne. Wzmiankowane zas za
interesowania WÜizaC si� mialy, 1 ni mniej ni wi�cej, z zamierzeniami 

idqcymi w kierunku uzyskania korony polskiej po bezdzietnym Zygmun
cie Auguscie. Pisze o tym po swojemu, rubasznie i bezposrednio, Ha,is. 
Schweinichen, slabo jednak zorientowany -w sprawach polskich, mimo ze 
towarzyszyl ksi<,ciu do Lublina (miesza m. in. poj<acie sejmu z poj<,ciem 
rokoszu) 46. Pisze r6wniez Schweinichen o przepychu, jaki roztaczal wok6l 
siebie Henryk, o darach, jakie przywi6zl kr6lowi polskiemu, o tym jak 

zupelnie jasne, takle dlugo.SC tego pobytu; trwal on jednak co najmniej p61 roku. 

Wedlug relacyj radc6w elektora saskiego, wyslanych na sejm w Augsburgu (1559), 

Henryk odm6wil wziE:cia udzialu w uroczystoSciach BoZego Ciala obok osoby 

cesarza, kt6ry dlate'go mial nieco p6Zniej powiedzieC, i:e jeSli kto.S nie chce slui:yC 

mu w koSciele, to slui:b tych nie potrzeba mu w og61e. E. R e i m  a n  n, Vermischte 

Nachrichten (Zeitschrift ... , XI, 1871, s. 490). Takie: N. P o  1, Jahrbücher der Stadt 

Breslau, t. IV, Wroclaw 1823, s. 14. Inny autor wspomina, i:e podczas egzekwii po 

Karolu V (w Augsburgu, 1559) Henryk ni6sl miecz przed cesarzem, lecz odm6wil 

pozostania na ms•zy. E h r  h a r d, op. cit., t. IV, cz. I, s. 89. 
4s K. G. H e  I b i g, Eine fürstliche Ehe des 16-ten Jahrhunderts (Zeitschrift ... , 

IV, cz. !, 1862, s. 164). 
46„In den Fasten (1569) ist Herzog Heinrich auf einen Landtag, oder wie es die 

Polen nennen, einen Rocoss [!J, der zu Lublin von den Polen gehalten wurde, 

von Liegnitz aus gezogen. Es war keiner andern Meinung und Ausschlags, denn 

weil König Siegmund ein alter Herr war, dass er [HenrykJ nach des 

Königs Tode zum König in Polen möchte erwählet und gekrönet werden". 

Memorial-Buch der Fahrten und Taten des schlesischen Ritters Hans von Schwei

nichen, hrsg. von En·gelbert Hegaur, München 1911, s. 28. 
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ksi�cia legnickiego przyjmowano i jak on sam odwzajemnial si� bankie
tami oraz o wielu innych cz�sto p6zniej powtarzanych szczeg6lach. Nie
kt6re z nich w og6le nie maj11 zadnego znaczenia, chociaz dziwic moze 
niejedno. Oto gdy Henryk znalazl si� na zamku kr6lewskim i podobno az 
.trzy godziny rozmawial z kr6lem stoj11c przy oknie, zajechal pod to okno 
wehikul z osobliwym darem ksi�cia: byly to dwa lwy w drewnianej klat
ce. Szczeg6l ten, bezsprzecznie bardzo charakterystyczny, wszyscy stale 
powtarzaj11 47, rzadko zadaj11c sobie naturalne chyba pytanie: sk11d wzi11l 
Henryk te lwy i w jaki spos6b transportowano je z Legnicy do Lublina, 
nie m6wi11c juz o tym, ze musialy tez przedtem odbyc drog� sk11ds do 
Legnicy. Odpowiedz musi byc niestety nacechowana proz11 - po prostu 
byly to dwa mlode lewki, otrzymane przez Henryka od elektora sas
kiego 48. 

Wedlug informacji Schweinichena Henryk mial przed wyjazdem do 
Lublina otrzymac ze strony jakichs dostojnik6w polskich zapewnienie, 
ze go w przyszlosci sejm wybierze na kr6la. ·Nie jest to wykluczone, cho
ciaz zapewnienia takie mogly byc tylko bardzo nieoficjalne, chyba przy
padkowe, moze nawet formulowane w uniesieniu podczas uczt; wiadomo 
np., ze w weselu siostry Henryka, Heleny, z Zygmuntem Kurzbachem 
(1568) na zamku w Legnicy, udzial wzi�lo sporo pan6w polskich "· Byly 
wi�c okazje do wymiany zdaii i obietnic. Blizej nie nie wiadomo, podobnie 
zreszt11, jesli chodzi o tresc rozm6w, kt6re Henryk XI musial przeprowa
dzac w Lublinie, takze z kr6lem ••. Na pewno r6wniez chodzilo Henrykowi 

47 Histaria Slqska, t. I, cz. II, s. 325; cz. III, s. 309. Szkice legnickie, I, s. 94. 

OczywiScie taki.e w literaturze niemieckiej, np. G r ü n h a g e n, Geschichte Schle

siens, ·t. II, s. 109. 
48 „Attulit Regi duos iuvenes leones, quos ab electore Saxoniae dono habuit ... " 

(relacja posla austriackiego z Lublina), 27 IV 1569. Jagiellonki polskie, t. V, nr 22, 

s. 275. 
49 ,,.:. auch Vertröstung von ansehnlichen Herren bekommen hatte, dass er bald 

von den Ständen in Polen zum König erwählt ... würde". Memorial-Buch ... Hans 

i:on Schweinichen, s. 29. 0 zaSlubinach siostry Henryka z Kurzbachern, tarnte, s. 27. 

0 zapewnieniach ze strony niekt6rych Polak6w takte: G. Th e b e s  i i, Liegnitz
ische Jahrbücher, t. III, Jawor 1733, s. 155. 

so Wspornniany posel austriacki pisze 27 IV 1569 o celu przybycia Henryka 

do Lublina bardziej og6Inikowo: ,,Vera tarnen causa adventus Henrici ducis est... 

quod in regis et regni procerum conspecturn venire, et eorum se favori et bene

volentiae insinuare voluerit". Jagiellonki polskie, t. V, nr 22, s. 274. Spo§r6d innych 

relacji tegot posla najciekawsza pochodzi z 11 rnaja. Wspomina w niej, Ze po roz

mowie z Henrykiem Zygmunt August „Smial si� z jego ograniczonoSci i niedo

rzecznych wypowiedzi", gdy prosil kr6la, Zeby zechcial go uwaZaC za syna i byC 

mu najlaskawszym ojcem. Kr61 zrozumial to wlaSciwie: ,,Quae verba ita rex est 

interpretatus, quod successor regni istius a Serenitate Sua dux institui cupiverit". 

Tarnte, nr 25, s. 282. 
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o zalatwienie r6znych spraw pieni<,znych, eo zresztq wyszlo bardzo nie
pomyslnie, tak ze korzystal z uslug Jichwiarzy. Jesli do tego dodac ogro
mnq sum<,, jakq musial poswi<,cic na wyposazenie orszaku do Lublina, 
latwiej mozna be,dzie zrozumiec, ze z dlug6w juz nigdy nie wyszedl. 

Lata naste,pne uplywaly Henrykowi na niezliczonych przygodach i wo
jazach, na kl6tniach i ostrych starciach z •poddanymi, na konfliktach 
z dworem habsburskirri, kt6re konczyly sie, r6znymi wielkimi klopotami, 
a w og6le skonczyc sie, mialy fatalnie. Najwie,cej czasu zabieraly ksi"ciu 
Jegnickiemu nieustanne i z kazdym rokiem mniej skuteczne zabiegi w ce
Ju uzyskania pozyczek pieni<,znych, a nie trzeba dodawac, ze w sensie 
juz jak najbardziej konkretnym czas ten uplywal przy zastawionym 
stole. Starania o pieniqdze rzeczywiScie, m6wiqc z pewnq przesadq, prze

slanialy swiat i az zdumiewajqca jest rozpi"tosc stosowanej przy tym wy
nalazczosci. Wsr6d bardziej zasobnych osobistosci zar6wno w ksi"stwie 
Jegnickim, jak i za jego granicami, nie bylo bodaj ani jednej, do kt6rej" 
by si" Henryk XI w tych sprawach nie zwracal, jesli tylko na<larzala 
si" okazja. Pr6bowal takze r6znymi perswazjami, prosbami, grozbami 
i przy pomocy zabieg6w niego<lnych nawet naprawd<, najmizerniejszego 
ksiqZqtka naklaniac poddanych, by przej"Ji jego dlugi - bez rezultatu "'· 
W bardzo skromnej mierze przynosily go eo n.ajwyzej drobne, zenujqce 
pozyczki i r6zne zastawy, m. in. k!ejnot6w rodzinnych. Z podziwu wyjsc 
nie mozna, gdy si" zwazy, ze cale lata zyl w takich doslownie hanbi'!cych 
warunkach; podziw ten jeszcze bardziej si" wzmoze, gdy sobie uprzyto
mnimy, iz nie ukrywal nigdy przyczyn tego stanu rzeczy, a przyparty do 
muru przez komisj" cesarskq oswiadczal z calkowit'I szczerosci'I, iz nie 
ma innego wyjScia s2. 

Smierc Zygmunta Augusta i pierwsze elekcje w Polsee znowu wil\Z'I 
si" w pewnym stopniu z osob11 Henryka XI, podobnie jak nieco wczesniej 
sejm Jubelski. Stwierdzic przy tym z g6ry jedmrk nalezaloby, ze odnosne 
realia wyst<,puj'I w swietle jeszcze bardziej przycmionym, a w og6Je 
bardzo niewiele znamy szczeg6l6w, jesli cho<lzi o okres pierwszej czy 
raczej pierwszych dwu elekcji. 

51 Jedna z takich najbardziej drastycznych sytuacji miala m1eJsce w ostatnich 

dniach 1571 r. Interpretujc\C odmow� legnickich stan6w krajowych na finansowe 

propozycje Henryka, M. Gumowski pisze: ,,Jak widzimy, opozycja Niemc6w Slqskich 

przeciwko ksi�ciu Piastowi zatriumfowilla w calej pelni". G u m  o w s k i, Doia 

i niedola Henryka XI, s. 48. Teza pociqgajqca, ale raczej wqtpliwa; trudno przy

puSciC, Zeby legniczanie mieli wtedy Swiadomie takie wyobrai:enia o ksi�ciu, i:Zby 

moglo to si� przejawiC w rozmySlnym konflikcie tego rodzaju. 
52 I chyba slusznie polo:Zyl na tym du:Zy nacisk Krzyi:ag6rski, kt6ry w drodze do 

swoich konkluzji podkreSla z naciskiem: ,.Henryk XI broni si� wytrwale i z zadzi

wiajqcq sprawnoSciq. Powoluje na swojq obron� koniecznoSC tego eo czyni, bez

wyjSciowoSC swej sytuacji, osamotnienie ... " K r  z y za g 6 r s k i, op. cit., s. 48. 
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Sytuacja w Legnicy ulegla w tym czasie pewnym <lose istotnym 
zmianom formalno-prawnym. Z koncem 1570 r. umad Fryderyk III, 
kt6ry podobno do konca nie rezygnowal z mysli o przemianie swojego 
losu. Po smierci ojca Henryk poczul si� wreszcie zupelnie samodzielnym 
ksi�ciem, chociaz w bardzo kr6tkim czasie dojrzaly nowe komplikacje: 
w 1571 r. jego mlodszy brat, Fryderyk, ukonczyl 20 lat i wysurn1l postulat 
wsp6ludzialu w rzqdach, przejsciowo zalagodzony i uregulowany umowq 
z 14 XII 1571 r. Wydarzenia nast<;powaly teraz szybko po sobie - juz 
nast�pnego roku umarl Zygmunt August i Henryka zn6w zacz�ly zaprzq
tac sprawy polskie. Niestety, jeszcze raz podkreslic trzeba, ze stopien 
zaangazowania si� w nie i zwüizane z tym konkretne pociqgni�cia raczej 
tonq w mroku. Wiadomo, ze Henryk postanowil wykorzystac bezkr6lewie 
w Polsee i postawic swojq kandydatur�. eo tez uczynil, przyjezdzajqc 
osobiscie na sejm elekcyjny, gdzie otrzymal tylko trzy glosy. Ze jego 
zamierzenia byly od poczqtku zupelnie utopijne, na ten temat nie ma eo 
si� rozwodzic i w tym sensie cala sprawa nie' warta jest po prostu roz
strzqsan, a wszelkie niejasnosci tracq w znacznym stopniu swoje znacze
nie. Uderza jednak, ze w literaturze nawet nie ustalono dok!adnie, czy 
chodzi o pierwszq elekcj�, czy o drugq, czy wreszcie o obie razem. 

Istniejqce materialy mogq prowadzic do kazdego z tych wniosk6w "'· 
Niejasno traktuje spraw� i Schweinichen, nawet tarn, gdzie relacja jego 
jest wyjqtkowo konkretna. Oto 9 XI 1574 r. nast�puje jeden z wyjazd6w 
Henryka XI do Polski; tak bliski ksi�ciu parni�tnikarz nie zna jednak 
zbyt dobrze celu podr6zy, przypuszcza tylko, ze chodzi o koron� "· 

53 Gumowski pisze ogölnie, ie bylo to uPO Smierci Zygmunta Augusta", a wi1:;:c 

lo'gicznie w gr� wchodziC moi:e tylko pierwsza elekcja. G u m  o w s k i, Dola i nie

dota Henryka XI, s. 46. Autorzy Historii Stqska (1961, t. I, cz. II) stwierdzajq wy
raZnie, iZ 11sam wysumil jq (swojc1 kandydaturE;:) podczas dwu pierwszych elekcji" 

(s. 325) i - :ie owe trzy glosy padly na niego podczas pierwszej elekcji (s. 3·26). 

I tak rzeczywiScie bylo. Tymczasem w cz�Sci III tomu I tego:i dziela czytamy 

expressis verbis: ,.Walle� elekcyjnq wygral Walezy, potem uciekl. W6wczas Henryk 
legnicki (1574) wysunql wprost SW(\ kandydatur� do korony polskiej, r6wnie:i bez 

powodzenia ... " (s. 309). Pierwszy wyraz m6glby SwiadczyC o tym, :ie bylo to po raz 
pierwszy, a wyraz „r6wnie:i" m6glby byC dowodem odwrotnym, jeSli tylko nie 
odnosi sit:: do por6wnania z Walezym. Caly passus zupelnie niejasny. Podobnie 

u dav/niejszych pisarzy niemieckich, np. u C. Grün h a g e n  a: Schlesien unter 
Rudolf II und der Majestätsbrief 1574-1609 (Zeitschrift ... , XX, 1886, s. 56). T e  n Z e, 

Geschichte Schlesiens, t. II, s. 109. Teksty w obu publikacjach wla.Sciwie identyczne. 
allein es waren lauter Anschläge, dass der Herr allda helfen wolle, dass 

er, der Herzog, möchte König in Polen werden". Memorial-Buch ... Hans Schwei

nichen, s. 61. Owczesny pobyt Henryka w Polsee trwal j ednak bardzo kr6tko. 

Ostatnio wspomnial jeszcze o Henryku XI na tle pierwszej elekcji S. Gr u s  z e c k  i, 
Walka o wfodz� w Rzeczypospolitej polskiej po wyga§ni�ciu dynastii JagieUon6w 
(1572-1573), Warszawa 1969. Trzy razy siE;: powtarzajqce i bardzo kr6tkie wzmianki 

opierajq si� jednak na materiale znanym, a na Histo-ri� Slqska w zarysie K. Piwar-
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W rzeczywistosci Henryk prowadzil czy tez kontynuowal r6zne rozmowy 
z Polakami podczas obu elekcji, tak jak to si� dzialo przed sejmem lubel
skim; jak to czynic b�dzie i p6zniej. Otrzymane trzy glosy 1'1czq si� 
z pierwszq elekcjq, bardziej intensywnie jednak wygl,idaly kontakty 
Henryka z Polakami w r. 1575. Z pocz,itkiem tego roku byl w Poznaniu 
na pogrzebie biskupa Adama Konarskiego; mniej zajmowano si� zreszt,i 
wtedy polityk,i, a wi�cej r6znymi awanturami. W lipcu ruszyl Henryk 
z Legnicy do Krakowa, azeby przeprowadzic rozmowy z tamtejszym wo
jewod,i, Piotrem Zborowskim, kt6ry mial mu najbardziej pomagac w uzy
skaniu tronu "· Jezdzil r6wniez jeszcze do Polski w miesi,icach i latach 
nast�pnych. 

Rozmowy ze Zborowskimi (nie tylko z Piotrem) mogly jednak doty
czyc nie tylko sukcesji jagiellonskiej. Wiadomosci o kontaktach Henryka 
XI z Pola,kami dociera!y i wczesniej na dw6r cesarski, budz,ic zaniepoko
jenie, i to duze; w pog!oskach m6wilo si� nawet o tym, ze dom Zborow
skich ma kupic od Henryka cale ksi�stwo legnickie, razem z miastem 
i zamkiem. Niepok6j Habsburg6w znalaz! odzwierciedlenie w listach ce
sarza Maksymiliana II do ksi�cia na Brzegu, J erzego II, z poleceniem 
dostarczenia odnosnych informacji; J erzy brzeski, stryj Henryka XI, 
w miar� mozliwosci informacji udziela!, bior,ic na siebie t� rol� konfiden
ta wobec wlasnego bratanka ••. Rzekomy projekt „sprzedazy" Legnicy nie 
moze oczywiscie byc brany zbyt powaznie i nie ma znaczenia, jesli nawet 
w jakikolwiek spos6b o to potr,icano - nie by!y to po prostu rzeczy 
w og6le mozliwe. 

skiego (Katowice 1947) powoluje si� autor dwukrotnie, w obu wypadkach podajctc 

nawet te same strony (G r u s  z e c k  i, op. cit., s. 10, przyp, 3, i s. 180, przyp, 71). 

Wzmianka trzecia (s. 56-57) sklada si� z jednego tylko zdania: ,.Nie zapomniano 

o krewnych wygaslej (?) dynastii piastowskiej, wysuwajijc kandydaturE: ksi�cia 

legnickie·go Henryka". 
55 Memorial-Buch ... Hans Schweinichen, s. 65 i 76. OdnoSny passus na s. 76 

wprost nie daje si� powai:nie czytaC. Podczas goSciny u wojewody krakowskiego 

krzyczeli Polacy (pewnie jednak po polsku), wskazuj<1c na Henryka: ,,das soll unser 

König sein". Sam zaS Piotr Zborowski wyst�puje u Schweinichena jako - Peter 

Paroschke (!). Dla ScisloSci: Henryk byl jeszcze tei: w Polsee miE:dzy styczniem 

a lipcem. 
ss Historia Slqska, t. I, cz. III, s. 309. OdnoSne listy Maksymiliana II, z 20 V 

i 30 VI 1573, zawiera publikacja: WiadomoSci do dziej6w polskich z Archiwum 

Prowincji Slqskiej, zebral August Mosbach, Wroclaw 1860, s. 79, 84. W tymi:e wy

dawnictwie ciekawy !ist Gabriela Maslowskiego, wojskiego wielullskiego, do radc6w 

kamery Slqskiej we Wroclawiu, z 9 IX 1573 - jest tarn zdanie, Swiadczqce o tym, 

Ze o zamierzeniach politycznych Henryka jakoS sie:: przecie:i ju:i wtedy m6wilo. 

„Dux Legnicensis ex aliquorum instinctu amicorum e Polonia, in hoc consilio 

eorum erat inductus ne sibi deesset in illa electione preterita novi protunc regis, 

nimirum cum sit ex schernato et prosapia inclita Piiastorum ... " Tamie, s. 88. 
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Po r. 1575 polozenie Henryka XI gwaltownie si� pogarsza, nawet 
w stosunku do najtrudniejszych przejsc w okresie poprzednim. Ksi11z� 
legnicki tula si� doslownie po roznych dworach ksi11z11t niemieckich, jezdzi 
do Pragi, gdzie od nast�pnego roku rezydowal nowy cesarz, Rudolf II, 
nie zawaha si� nawet przed wzi�ciem udzialu w zamierzonej wyprawie 
na Francj� wygnanego stamtqd ks. Kondeusza (Henryk I Conde, 1552-
1588). Ten przywodc.a hugenotow francuskich uratowal si� podczas nocy 
sw. Bartlomieja przechodz11c na katolicyzm; szybka jednak wrocil · da 
kalwinizmu i podj11l dzialania afensywne, czyni11c zaci11gi w Niemczech 
i w Anglii. Da! si� skusic mirazami roznych sukcesow i Henryk XI, 
chociaz zgadnie z tradycjami ksi11z11t legnickich wi�cej miala byc w tym 
ochaty czy zamierzen niz samega czynu; padj�ta ekspedycja przekro
czyla wprawdzie granic� francusk11, ale cofn�la si� (1576). 
· Nast�puje zdumiewaj11ca epopeja nieustannych w�drowek po calej 
Rzeszy, ty�ko ze w Pradze szybko mieli tego dasc, a brat ksi�cia, Fry
deryk IV, zacz11l si� zwracac z prosbami a podzial ksi�stwa i maj11tku. 
Juz w kwietniu 1576 r. komisarze cesarscy wprowadzili Fryderyka na 
zamek w Legnicy (na podstawie dekretu cesarza z 13 marca), a dla osta
tecznega razstrzygni�cia sprawy ewentualnego podziaiu wyznaczana ko
misj� - na 29 IX 1577 r.; Henryk otrzymal wezwanie cesarskie, azei'ly 
da tega czasu bezwarunkowa stawil si� w Legnicy. Powrot nast11pil 
jednak dopiero 9 listopada. Ksi11z� musial zamieszkac w miescie i zyc 
z zasilkow udzielanych przez brata. Paniewaz na dluzsz11 met� byla 
to niemazliwe, Henryk zaj11! sil11 Grodziec pod Chajnawem i zacz11! usta
nawfac rekordy awanturniczega past�pawania, wyrqbuj11c las, dakonujqc 
roznych rekwizycji i nawet grabi11c kupcow. 

W powa/izi skarg i lamentow trzeba bylo jednak t� siedzib� opuscic. 
Znow zacz�ly si� rozjazdy, ale astatecznie Henryk zdecydawal si� jednak 
udac da Pragi, dak11d przybyl tez Fryderyk. Spory i proby polubownego 
ich zalatwienia trwaly dlugo i przebiegaly z przerwami. Nie zalatwil 
konfliktu zjazd ksi11z11t we Wroclawiu, z udzialem komisarzy cesarskich, 
29 X 1579 r." Znamierlne jest jednak, ze Henryk potrafil przewazyc 
szal� na swoj11 stron�. Dopiero po uplywie wielu miesi�cy, we wrzesniu 
1580 r., nast11pila razstrzygni�cie: da Legnicy wracal Henryk, a dla 
Fryderyka przeznaczano Chojnow. 26 X 1580 r. jeszcze raz przybyl za
tem Henryk da swajego ksi�stwa i zasiadlszy na zamku legnickim od 
razu oczywiScie rozpoczql nowq seri� bankiet6w. 

s7 Instrukcja dla tych komisarzy, wystawiona w Pradze, 24 X 1579, wytyczala 

dwa cele: pojednanie braci i uregulowanie zadlu.Z:en..1 Die Böhmischen Landtags

verhandlungen und Landtagsbeschlüsse, t. V, nr 289, s. 552. TamZe tekst rezolucji 

zjazdu z 29 X, nr 290; s. 556. 
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Ten ostatni ju:i: ,etap jego rz11d6w (teoretycznie mialy to byc wsp6!

rz11dy z Fryderykiem) wykazywal jednak tej pewne osobliwosci, kt6re 

mialy wywolac na dworze Rudolfa wi„ksze zaniepokojenie ni:i: przed kil

ku laty w otoczeniu Maksymiliana II. Oto w przerwach mi„dzy pijaty

kami ksi,i:i:., legnicki zacz11l znowu je3dzic do Polski, ponadto zas urz11-

dzal w Legnicy cwiczenia typu wojskowego. Nie moglo to budzic entu

zjazmu w Pradze, chocby nawet wit,cej w tym bylo zap„d6w widowisko

wych ni:i: powa:i:nych zamierzen. Rozgorzaly na nowo spory z bratem, 

s.ilniej zacz„ty dochodzic do glosu animozje mi„dzy miastem i szlacht,1 

mieszkaj,ic,i w pozamiejskich siedzibach. Odm6wil r6wnie:i: Henryk zlo

zenia holdu cesarzowi na rt,ce biskupa wroc!awskiego, Marcina Gerst

manna. 

Tym razem jednak koniec mial si„ zbli:i:yc bardzo szybko. Poprzedzila 

go znowu lawina skarg i donos6w, znowu te:i: odbyl si" zjazd ksi11z,it 

sl,iskich we Wroclawiu, 28 IV 1581 r., na kt6ry zreszt,i Henryk nie 

przybyl, eo ty}ko uintensywnilo wytaczane przeciw niemu oskarzenia. 

Najzacieklej atakowa! Fryderyk, m. in. mo:i:e dlatego, :i:e sam znalazl sit, 

nagle w polozeniu bez wyjscia: dzien przedtem, 27 kwietnia, spalil sit, 

doszcz<,tnie Chojn6w ••. W maju cesarz kazal pochwycic Henryka pod

czas powrotu z kolejnej podr6:i:y do Polski - ostrze:i:ono go jednak, tak 

:i:e zdolal dotrzec bezpiecznie do Legnicy. I wtedy zapadla decyzja urz,i

dzenia zbrojnej wyprawy, kt6ra miala dojsc do skutku 6 czerwca. 

Wyprawa do skutku rzeczywiscie doszla, zasluguj,ic sobie jednak 

na malo zaszczytnq nazw� ,,wojny ma.Slanej" s9, bo wiele müment6w 

przypominalo chwilami raczej farst,, niz jak,is grozn,i dzialalnosc. M6-

wi11c powa:i:niej, 6 VI 1581 r. zacz„to si., ,.obl.,zenie Legnicy" przez 

stosunkowo duze sily i nie byle jakich dow6dc6w. Cezarianie mieli l,icz

nie 2500 piechoty i 500 konnych, a dow6dztwo wygl11dalo jak gdyby 

kolektywnie, chocia:i: naczelnikiem ekspedycji byl Gerstmann. Ludzi i ko

ni sci11gni„to sk11d si„ dato, m. in. 110 koni dostarczyl Jerzy II z Brzegu. 

Na szczeg6ln,i ofiar<, zdobyl sit, Wroclaw deleguj,ic do armii swego bisku

pa 212 zuch6w, przy czym znamy bardzo dok!adnie ich zr6:i:nicowanie 

zawodowe: 60 slusarzy, 40 krawc6w, 40 bialosk6rnik6w, 36 szewc6w, 

30 kusnierzy i 6 ciesli "· 

ss K r  a ff e r  t, op. cit., t. II. cz. II, s. 84. 
s9 „Putterkrieg" (= Butterkrieg). ·Nazwa pochodzi stqd, ie wojska, kt6re po

winny byly zdobyC LegnicE:, same nie mialy eo je.SC, totei wpuszczano oddzialy 

dziesi�cioosobowe do dobrze zaopatrzone·go miasta w celu zakupu iywno.Sci, kt6rej 

sporo tarn nagromadzono. Mieszczanie sprzedawali jednak swoim glodnym prze

ciwnikom tylko chleb, ser i maslo. Ein Gedicht vom Liegnitzer Kriege (Zeit

schrift ... , XIV, nr 2, 1878, s. 559). 
60 N. Po 1, Jahrbücher der Stadt Breslau, t. IV, s. 107. 
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Mo:i:na sobie latwo wyobrazic, jak bardzo grozne byloby to „wojsko" 
dla Henryka XI, gdyby mial on jakiekolwiek chocby powazniejsze opar
cie poza swoim ksi<;stwem i gdyby w og6le sam spraw� traktowal po
wa:i:nie, bo nawet przy analizie takiej sytuacji nie bardzo wiadomo, eo 
robiono zartem, a eo serio. Z jednej bowiem strony Henryk, jak zwykle 
otrzymawszy ostrzezenie, przygotowal si� mozliwie najlepiej, zgroma
dziwszy okolo tysiqca zbrojnych ludzi i sciqgnqwszy z okolic mn6stwo 
bydla, zboza i oczywiscie piwa. Co wi�cej, uzy,skal od mieszczan zapew
nienie, :i:e b�dq si� bronic, eo w 6wczesnym ukladzie stosunk6w mogl;.o 
zawierac nawet szczypt� prawdy. Z drugiej znowu strony stosowano za
biegi, kt6re w pelni usprawiedliwiajq nadawany w6wczas Henrykowi 
przydomek „dobosza" 61• Szykujqce si� do natarcia wojsko przyj�to przede 
wszystkim glosem trqb; mamy swiadectwa, ze nie brakowalo wtedy 
ch�tnych do ucieczki; tym bardziej mo:i:na to zrozumiec, ze zza mur6w 
tak:i:e troch� strzelano. 

Widowisko nie moglo jednak trwac zbyt dlugo, chocia:i: dzielni knecfici 
Gerstmanna sklonni byli do odwrotu za lada impulsem w tym kierunku. 
Strasznie tei obawiano si� Polak6w, jako ze rozchodzily si� pogloski, iz 
niemal tylko z nich sklada si� wierna Henrykowi zaloga. Wi�cej zatem 
bylo pertraktacji niz bitwy; w trakcie rozm6w ksiq:i:� po staremu post�
powal ambiwalentnie - zaklinal si�, ie wierny jest ,cesarzowi, :i:e za wy
jazdami do Polski nie si� nie kryje, przecie:i: podkreslajqc tez przy tym, 
·ze sam pochodzi z polskiej rodziny i tym mniej powinny dziwic jego 
kontakty z Polakami. Jednoczesnie nazywal oblegaja.cych (byl wsr6d nich 
i jego brat) rebeliantami i odgrazal si�, i:i: si� nie upokorzy, chocby mial 
calq Legnic� zamienic w cmentarz. Na bardzo kr6tkq jednak tylko met� 
bylo to dobre, Gerstmann odciql bowiem Legnic� od swiata zewn�trznego 
i zaczql mocno naciskac mieszczan, gro:i:qc konfiskatq majqtk6w i karami 
smierci 62

. Henryk zrozumial, te przedluianie prob dbrony nie ma jui 
zadnego sensu; dotychczasowych przeciwnik6w wpuszczono do miasta, 
sam ksiqz� legnicki zloiyl przysi�g� i zobowiqzal si� do stawienia w Pra
dze, eo mialo nastqpic z pocza.tkiem lipca. 

W lipcu rzeczywiscie Henryk i jego brat zjawili si� w Pradze. 5 VIII 
1581 r. zapadla ostateczna decyzja cesarza oddajqca rzqdy w ksi�stwie 
legnickim Fryderykowi IV. Henryk XI zostal pozbawiony wolnosci -

61 ,,»Der Pauker« - wegen seiner Neigung, seine Ankunft überall durch Trom
melschall kundzugeben". Grün h a g e n, Geschichte Schlesiens, t. II, s. 110. Nie 
iylko zresztc:1 przy takich okazjach dE;::to w trc:1by na zamku legnickim, w kai:dym 
razie zawsze trc:1by (i bl;l:ben) obwieszcz·aly miastu porl;l:, gdy ksü1i:E::: zasiadal do 
stolu (jak 6w biskup Waldeck). 

6! Kr a ff e r  t, op. cit., t. II, cz. II, s. 92. Sc hön w ä 1 d e r, op. cit., t. II. s. 216, 
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po p61 röku przewieziono go do Wroclawia 63; zonie jego pozwolono miesz
kac na zamku i zagwarantowano jej dochody z jedn.ego folwarku. Usumil 
si� oczywiscie od swojego pana wierny do tej pory Schweinichen, zawie
raj,ic pierwsze malzenstwo, dzierzawi,ic dobra ziemskie, a potem prze
chodz,ic na sluzb� Fryderyka IV. 

Los zrz,idzil jednak, ze jeszcze raz zar�sowaly si� przed Henrykiem 
perspektywy odegrania roli politycznej. W lipcu 1585 r., w okresie szalej,i
cej zarazy, uciekl z wroclawskiego wi�zienia, obezwladniaj,ic swoich straz
nik6w przy pomocy niezwykle efektownego chwytu 64• Zbiegl oczywiscie 
do Polski", najpierw do marszalka wielkiego koronnego, Andrzeja Opa
Jinskiego, a potem na dw6r Anny Jagiellonki w Krakowie, gdzie otrzymal 
godnosc rezydenta. Bardzo oryginalna korespondencja z cesarzem, kt6ry 
wzywal do powrotu, swiadczyc moze o tym, ze Henryk swojej natury nie 
zmienil i jak dawniej czasem pisal niemal jako lojalny obywatel, a cza
sem na listy w og6le nie 'odpowiadal 66• Wstawial si� za Henrykiem u ce
sarza i sam Batory, pisz,ic, iz Henryk wyswobodzil si� spod strazy z po
wodu zarazy i braku najkonieczniejszych rzeczy, ale mimo to pozostaje 
wiernym cesarzowi &1. 

Trudno orzec, eo Henryk mial wtedy wlasciwie na mysli i jak bylby 
post�powal w przyszlo.sci, pewne jest chyba tylko, ze nie dano by mu 
spokoju i nieustannie namawiano by go do powrotu, eo skonczyloby si� 
oczywiscie znowu wi�zieniem. Zmian� zasadnicz,i przyniesc jednak miala 
smierc Batorego i elekcja Zygmunta Wazy, 19 VIII 1587 r., kt6rej nie 
uznal gl6wny wsp6lzawodnik, arcyksi,iz� austriacki Maksymilian. Polscy 
stronnicy Zygmunta postanowili dzialac jak najszybciej i spiesznie wy-

&a Schweidnitzer Chronisten des XVI Jahrhunderts (Scriptores Rerum Silesia

carum, t. XI, Wroclaw 1878, s. 74). Z zapisu wynika, i.e z Legnicy wyruszono 19 I 

1582. W innych fr6dlach spotkaC moi.na tei. dat� o p61 roku p6Zniejszij. 

&� Znany szczeg61, Ze po prostu spil do nieprzytomnoSci straZnik6w. Historia 

Slqska, t. I, cz. III, s. 311. Za kar� przeszli na do.SC dlugi okres do celi wi�ziennej 

dwaj jego straZnicy, Marein Lauterbach i Pankracy Schindler. Schweidnitzer Chro

nisten des XVI Jahrhunderts, s. 83, zapis z 26 X 1585. 

&s Wprawilo to legniczan w przeraZenie - obawiano siE: ,,napadu Polak6w". 

,, ... und furchte jedermann sich eines Einfalles von den Pohlen, es ward auch an 

den Gräntzen". Georgii Thebesii Liegnitzische Jahrbücher, t. III, s. 227. 
66 TamZe, s. 230-231, list Henryka z Grodna, datowany 18 LI 1586. Obok skarg 

i iaI6w jest tarn jednak i zapewnienie, Ze to tylko wrogowie go oczerniajc1 i Ze we 

wlaSciwym czasie i miejscu wytlumaczy wszystko, .,auch die beschwerlichen Ka

lumnien, wegen vermeinter Conspiration mit Königlicher Majestät und de,r Cron 
Pohlen begriffen ... " 

67 „Decessisse autem se e Custodia partim praesentissimo periculo pestis, parUm 

extrema rerum Omnium inopia adactum, nobis ostenderit, animum deinde Maie

statis Vestrae observantissimum testetur". List r6wnieZ z Grodna, tej samej daty 

eo poprzedni. TamZe, s. 232. 

7 - Sob6tka 4/71 
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slali do Szwecji poselstwo, w ktorego skladzie znalazl si,: takze - Hen
ryk XI. Po przybyciu z Szwecji Zygr'nunt koronowal si,: 27 grudnia; star
cie zbrojne bylo juz nieuniknione. 

Wlasnie tej swojej krotkotrwalej roli w okresie bezposrednio poelek
cyjnym zawdzi,:czac mogl Henryk pojawienie si,:, raczej nawet tylko 
migni,:cie, lepszych perspektyw. Wiadomo na pewno, ze podczas pobytu 
w Szwecji Henryk zdolal pozyskac sobie przychylnosc i sympati,: elekta, 
ktory nie mial przeciez czulostkowej natury. Nie wiemy natomiast, czym 
go tak zjednal, chociaz stawiac hipotezy nietrudno - poinformowany 
o sytuacji Zygmunt musial w obliczu nieuchronnego konfliktu gromadzic 
atuty. Henryk i jego pretensje (sluszne zreszt&) do Legnicy, to byl w danej 
sytuacji niezly atut, zwlaszcza gdyby nieprzyjazne stosunki z Habsburga
mi utrzymac si,: mialy przez czas dluzszy lub przeobrazic si,: w konflikt 
zbrojny na szersz& skal,:. Oczywiscie, zaspokojenie pragnieri Henryka 

· l&czyc by si,: musialo z rewindykacjq Sl&ska; czy nowy krol polski dawal 
bylemu ksi,:ciu legnickiemu eo do tego jakies zapewnienia - nie jest 
wcale rzecz& pewn&, wykluczyc tego jednak nie mozna 68; Zygmunt m6gl 
si,: zwi&zac jakimis obietnicami chocby ze wzgl,:dow taktycznych. Juz 
tylko marginalnie warto tu dodac, ze .obaj ci m,:zowie mogli szczegolnie 
latwo i bezpo.Srednio porozumiewaC si� z sobq w niemczyZnie. 

Tak tez interpretowano spraw,: zarowno w Pradze, na dworze, jak 
i na Dolnym Si&sku. Jezeli przedtem obawiano si,: Polakow i ich preten
syj, mogla to byc czasem tylko histeria, na przelomie 1587 i 1588 r. trze
ba bylo spraw,: traktowac serio, tym bardziej gdy zacz,:ly si,: rozchodzic 
wiadomosci, ze gotuje si,: polska wyprawa wojenna na Sl&sk i Henryk 
legnicki bierze w niej udzial. Podobno mial rzeczywiscie taki zamiar, lecz 
jak zwykle do czynu nie doszlo - Henryk pozostal w stolicy Polski, gdy 
Zamoyski przekraczal z wojskiem granic,: 69• Rozgromienie Niemcow p,Jd

68 Z wielktl sluszno.Sciq stawia si� t� sprawE: ostro.Znie, np.: ,,Nie wiemy, c:zy
sprawa Shtska byla poruszana w tej elekcji. Wiemy tylko, Ze r6wniei. w tym okre
sie zj awil siE: w Polsee niespokoj ny ksiqi.E: legnicki..." C z a p l i n s k i, Sztachta ... , 

s. 304. U Krzyiag6rskiego wygh\da to apodyktycznie: ,,Wyjazd do Szwecji i zdobycie 
zapewnienia elekta, Ze po objE:ciu wladzy restytuowaC go bE:dzie w Legnicy, nawet 
zbrojnie", ,,Odra", op. cit.1 s. 53. 

69 Problem ten przedstawia siE: czasem w niezgodzie ze ScisloScict, np. pisz<lc 
,,wzictl udzial w wojnie z Maksymilianem". G u m  o w s k i, Dola i niedola Henry

ka XI, s. 63. Troch� innych znowu nieScisloSci spotykamy w „Szkicach legnickich", 
t. I, np. s. 95-96: ,.na dworze Andrzeja Opalirlskiego, marszalka nadwornego ko
ronnego ,;. b.itwa pod Byczyn& w r. 1587; .,po kraju rozeszly si� pogloski, Ze car 

. moskieJski Iwan GroZny chcialby (po elekcji Zygmunta Wazy) widzieC w Henryku 
swego ZiE:cia". OtöZ: Andrzej Opalifiski byl ,m9-rszalkiem nadwornym koronnym 
w latach 1570-1574, po czym uzyskal godnoSC marszalka wielkiego (1574-1593); 
mar�zalkiem nadwornyrn byl wtedy (1587) Andrzej Zborowski {1574-1589). W 156'f r. 
nie mögl upatrywaC w Henryku kandydata na zi�cia Iwan Gro:iny, poniewai; nie 
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Byczyrni i wzi<;,cie Maksymiliana do niewoli, a potem uklady - juz z po
zycji zwyci<;,zc6w - stwarzaly, teoretycznie przynajmniej, swietrn1 okazj� 
do dalej ida,cych za,dan. N iestety, strona polska z takimi za,daniami nie 
wyst<;,powala i to byl koniec wszystkiego. A juz 3 III 1588 r. nasta,pil 
koniec fizyczny Henryka, kt6ry w tym dniu umarl w Krakowie, zachoro
wawszy zupelnie niespodziewanie. Po Smierci teZ nie mial spokoju; cesarz 

nie da! zgody na pochowanie go w Legniey, a w katolickim Krakowie 

trudno bylo zapewnic nalezyte locum wieczne protestanrtowi z tak znamie
nitego rodu. Dopiero · po dluzszych pertraktacjach udalo si<;, to uczynic 
w kosciele karmelit6w Na Piasku. 

Sa, slady wskazuja,ce na to, ze Henryk XI m6gl zostac otruty i na tym 
gl6wnie zbudowal swoji. bardzo efekrtowrni hipotez� Krzyzag6rski. W trak
cie wyprawy byczynskiej Niemc6w sla,skich ogarn�la trwoga, ze po po
wrocie Henryk zacznie wywieraC na nich zemstr:, a powrotu jego obawiali 

si� oni takze wtedy, gdy dowiedziano si�, ze nie ma go przy Zamoyskim. 
„W dziejach produkcji nieboszczyk6w bardziej blahe powody wystarczyly 
by czlowiek czlowieka karmil arszenikiem" '°· Smutna to, lecz niewa,tpliwa 
prawda. Jeszcze bardziej zdecydowanie mozna wypowiedziec inni. niew<1t
pliwa, prawd�: powody rzeczywiscie byly. Byly powody, ale niestety, nie 
ma 

0

dowod6w, S<\ tylko jak si� juz rzeklo - ich slady. Dlatego samej 
hipotezy o otruciu nie da si� wzmocniC, moZna to natomiast uczyniC w od

niesieniu do samych powod6w. Obawiano si<;, Polak6w w okresie Byczy
ny naprawd� tak, jak nigdy. Np. stany ksi<;,stwa glogowskiego potrafily 
tlumaczyc Rudolfowi 10 II 1588 r., ze lepiej b�dzie, jesli zatrzymajq u sie
bie kontyngent zolnierzy, kt6ry powinni wyslac dla obrony kraju prze
ciw Polakom; majq bowiem wiadomoSci, Ze Polacy gromadzili ludzi, za

mierzaja,c wkroczyc do posiadlosci zmigrodzkich i glogowskich, ,,grabi,ic, 
mordujqc i pala,c", gdyby doznali niepowodzenia pod Byczynq. Mimo 
wszystko jednak niebezpieczenstwo nie mija i lepiej wojsko zatrzymac 71• 
Z innych zr6del tez wy11ika, ze po Byczynie strach nie mijal, ze obawiano 
si�, iz Polacy p6jda, dalej w glqb Sla,ska, b<1dz - ze wystqpia, z preten
sjami terytorialnymi "· 

Zyl juZ od trzech lat. Swatano wtedy rzeczywiScie Henryka (Zona jego zmarla 22 II 
1587), ale szczeg6ly doszly do nas w formie bardzo niejasnej i niepewnej. 

10 „Odra", 1962, nr 10, s. 54. 
71 Die Böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse, t. VII, 

1586-1591, Prag 1891, nr 156, s. 268. 
72 „Gantz Schlesien ward in hefftiges Schrecken gesetzet, und meinete jeder

mann die Fohlen würden weiter streichen ... " Georgii Thebesii Liegnitzische Jahr

bücher, t. III, s. 238. TamZe wyra:Z.nie przesadna relacja o okruciellstwach popel
nianych rZekomo przez Polak6w w Byczynie i Kluczborku. Powtarzano jq w litera
turze niemieckiej wielokrotnie, np. Gr ü n h a g e n, Geschichte Schtesie.ns, t. II. 
s. 113. 0 tym, Ze dw6r cesarski obawial si� pretensji polskich, pisano juZ dawniej-
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Wszy,stkie te obawy okazaly si� niepotrzebne. Polacy dalej nie poszli 
i sprawy Slqska osüi zadnych pertraktacji nie uczynili. To znaczy, ze 
zainteresowania polityczne Polski nie skierowaly si� ku zachodowi. takze 
pod wplywem eTekcji kr6la, kt6ry raczej wykazywal tendencje zgodne 
z magnackimi 73• Ale nawet niezaleznie od tego, zaden kr61 nie potrafilby 
juz w pierwszych miesiqcach swoich rzqd6w dokonac az tak·przelomowej 
zmiany. Jesliby do niej wtedy doszlo, moglo to stac si� tylko pod wply
wem jakiegos bardzo radykalnie dzialajqcego bodzca - rol� t� odegrac 
m6gl w6wczas tylko Henryk legnicki i moze w jakims przynajmniej 
stopniu pragn'll to uczynic. Trudno jednak snuc w tym kierunku jakies 
przewidywania, skoro umarl tak nagle i szy,bko. Mozna tylko m6wic o je
dynej wlasciwie okazji - bez wzgl�du na mozliwosci jej zrealizowania 
i bez wzgl�u na to, jakie byly rzeczywiste przyczyny smierci Henryka. 
Jesli umarl smierci'l naturaln'l, to - zgodnie z poglqdami jakie w naszej 
historiografii slusznie si� ustalily - caloksztalt jego ci�zkich los6w po
przednich wiqze si� zar6wno z wlasn'l lekkomyslnosci'l, jak i niewqtpli
wym, z czasem coraz silniej dochodzqcym do glosu poczuciem wi�z6w l&
CZ'\Cych go z polskosciq. J esli go otruto - oznaczaloby to jednoczesnie, ze 
obawiano si� w nim wlasnie Polaka. I dlatego nie byl Slqsk chyba w 
XVI w. krajem „zdradzonym", mimo ze Polska nie poswi�cala mu wtedy 
zbyt wiele uwagi. Nie mozna miec jednak pretensyj do tych, kt6rzy wtedy 
u nas mieli glos decyduj&cy, ze nie zajmowali si� pewnymi sprawami 
tak intensywnie, jak bysmy tego dzisiaj chcieli. To jeszcze nie zdrada. 
A przyklad Henryka XI pozostaje jako dowcid tej lqcznosci, 'ktcirej prze
jaw6w nie brak jednak bylo nigdy. 

DAS FURSTENTUM LEGNICA IN DER ZWEITEN HÄLFTE DES XVI. JH. 
VOR DEM HINTERGRUND DER BEZIEHUNGEN ZU POLEN 

UND DEM DEUTSCHEN REICH 

In der Geschichte der schlesischen Fürstentümer unter der Herrschaft der 
Tschechen und Habsburger interessiert den Verfasser besonders die Geschichte des 

w naszej literaturze, chociai tylko bardzo powierzchownie. K. L e p s z y, Walka 

stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Krak6w 1929, s. 120, 
przyp. 4. Tamie uwaga autora: ,,Bli:Zsze dane o jego (Henryka XI) roli". i podany 
jest tylko tytul jednego z opracowaJl szwedzkich. H. Alm q u i s t, Den politiska 

krisen ach konunga,valet i Polen är 1587, Göteborg 1916. RzeczywiScie, Almquist zajql 
siE: w swojej ksiqZce Henrykiem XI, poSwiE:cajqc mu jednak tylko jednq stront:: 
(97-�8); podkreSlil m. in. opiekt::, jakq nad Henrykiem legnickim roztaczala Anna 
Jagiellonka. 

73 Konkluzja W. Czapliflskiego: ,,Nawet zwycit::stwo ... pod Biczynq nie wywo
lalo ... zainteresowania sprawami Slqskimi po stronie polskiej'', Ziemie zachodnie ... , 

s. 7. 
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Fürstentums Legnica im XVI. Jh. Die Mitte dieses Jahrhunderts bildet praktisch 
eine chronologische Grenze zwischen zwei Phasen: in die erste fällt die Herrschaft 
des Fürsten Friedrich II., die sich noch durch grosse eigene politische Aktivität 
auszeichnet, die zweite Phase bilden die Zeiten Friedrichs III. und Heinrichs XI., 
wo die Schwäche dieses Fürstentums auf verschiedenen Gebieten immer deutlicher 
zum Vorschein trat. 

Im Artikel wird hauptsächlich die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts behandelt, 
als in der Tätigkeit der damaligen Fürsten von Legnica die Konzeption der Ver

bindungen mit Polen im ·gewissen Grade auflebt; sie findet Ausdruck anfangs in 
intensiveren als ,zuvor iridividuellen Kontakten; in den Zeiten Heinrichs XI. gewinnt 
sie zweifellos politische Bedeutung. Davon zeugen u.a. Ereignisse, die mit den drei 

Elektionen in Polen verbunden waren, ferner die Massnahmen Heinrichs XI., welche 
die Habsburger beunruhigten, schliesslich die Befürchtungen des Wiener bzw. Prager 
Hofes vor der Eventualität, dass Polen offiziell seinen Anspruch auf Schlesien 
erheben könnte; diese Befürchtungen hegte man auch in den Polen abgeneigten 
Kreisen in Schlesien. 

Die angeführten Probleme werden im Artikel vor einem breiteren Hintergrund 

der Beziehungen des Fürstentums Legnica zum Kaiserreich und natürlich zu 
Polen analysiert. Die Gestalten der Fürsten von Le-gnica, hauptsächlich Hein
richs XI., präsentieren sich etwas anders als bisher. Der unbeherrschte und leicht
sinnige Fürst Heinrich XI., der den Anschein erweckt, als kümmerte er sich aus
schliesslich um den reich gedec:kten Tisch und volle Pokale, verliert auch trotz 
gründlichster Durchleuchtung seines Verhaltens diese Eigenschaften nicht, , doch 
es zeigt sich, dass es im Reiche eine Menge von Feudalherren gab, die dem schle
sischen Fürsten in dieser Hinsicht weit überlegen waren. Es waren keine patho
logischen Neigungen, sondern für die damaligen Zeiten typische Erscheinungen 
und Tendenzen. 

Im Artikel wurde eine möglichst breite Quellenbasis sowie die deutsche und 
polnische Fachliteratur und sogar Publizistik verwertet. Bei der Darstellung dieses 
Abschnitts in der Geschichte des Fürstentums Legnica vor dem Hintergrund der 
inneren Verhältnisse in Mitteleuropa wurde der Haltung Heinrichs XL gegenüber 
wirtschaftlichen und religiösen Fragen, vor allem aber seiner Politik besondere 
Beachtung geschenkt. Der Fürst empfand immer eine Abneigung gegen die Habs
burger, Schwankungen in dieser Beziehung konnten ausschliesslich als Ergebnis 
spezifischer Taktik entstehen. Er näherte sich dagegen immer mehr zu Polen an. 
reiste zu Besuch bei polnischen Magnaten und hegte sogar gewisse, übrigens sehr 
allgemeine Absichten gegenüber der polnischen Krone. Die Verwicklungen im eige
nen Fürstentum führten zum Verlust des Erbes, welches er für eine nur sehr kurze 
Zeit wiedererlangen vermochte. Als er auf Befehl des Kaisers verhaftet wurde� 
ist es ihm gelungen, nach Polen zu fliehen, wo er schon nach kaum drei Jahren 
verstorben ist. Gerade in diese Zeit fällt der Tod von Stefan Batory und die 
Elektion von Zygmunt Waza, der dem Fürsten von Legnica zugeneigt war; es 
konnte sogar scheinen, dass sich Polen nicht nur für die Rückgabe des Fürsten
tums Legnica einsetzen werde, sondern überhaupt ganz Schlesien beanspruchen. 
Die Lage war äusserst 'günstig, besonders nach dem Siege Zamoyskis über den 
Erzherzog Maximilian bei Byczyna. Es wurden aber gar keine Schritte in dieser 
Richtung getan, und der Tod Heinrichs XI. (es wird auch vermutet, dass er 
vergiftet wurde) verursachte, dass die Frage des Fürstentums Legnica in den 
Beziehungen zwischen Polen und den Habsburgern keine Rolle mehr spielte. 




