
FRIDO METSK 

MATERIALY DO STOSUNKOW LUDNOSCIOWYCH I ETNICZNYCH 

W KSI�STWIE ZAGANSKIM W LATACH 1600-1819 

Badania nad rozwojem demograficznym na terenie panstwa stano
wego Zary w okresie od XVI w. do lat dwudziestych X:IX w. 1 wykazujq, 
ze w obr�bie tego terytorium po wielkich stratach ludnosciowych w okre
sie wojny trzydziestoletniej, kt6re spowodowaly przejsciowy spadek licz
by mieszkanc6w o prawie 75'0/o, ,nast�powal szybki i az do polowy 
XVUI w. istaly 1przyrost ludnosci. Mniej wi�ej w 50 lat po zakonczeniu 
wojny straty :wstaly tu juz calkowicie wyr6wnane, a w nast�pnym 50.-le
ciu nastqpil wzrost o okoro 500/o. Proces ten, kt6ry nie wymaga ponow.:. 

nego wyjasnienia 2, rysuje si� tym dobitniej w por6wnaniu 'Z zupelnie 
odmiennym ruchem ludnosciowym w ksi�stwie zaganskim, sqsfadujqcym 
od wschodu i poludnia ·z panstwem stanowym Zary. Przy pomocy wy
kr,esu por6wnawczego pr6bowano dlatego przeciwstawic sobie obydwie 
tak r6zne linie r.ozwojowe 3

• Okazalo si�, ze na terenie Zaga111ia mimo 
znacznie mniejszych strat spowodowanych przez wojn� (akolo 500/o) wy
r6wnanie s:tanu ludnosci nastqpilo dopiero w 30 lat p6zniej niz w pan- · 
stwie Zary i ze nawet w poczqtkach ostatniego cwiercwiecza XVIII w. 
osiqgni�ty zostal a;bsolutny przyrost tylko o oko�o 25'0/o. 

Niestety, archiwalia, kt6re ·zawieraly statystyczny material zr6dlowy 
odnosnie do ksi�stwa zaganskiego, 1J.legly zniszczeniu bctdz zagin�ly 4• Dla-

1 F. Me ts ik, Ruch ludnosci i zmiany struktury .ludnosciowej w dolnoluzyckim

panstwie stanowym Zary w latach 1618-1818 (Slqs'ki Kwa,rtail.niik Historyczny So� 
b6tka, XII, 1957, s. 487-511). 

2 Obok cyt. w przy.p. 1 pra.cy por. nadito F. Me ts k, Stawoknjejski .absolutizm 
w Muzakowskej a Zarowskej w 17 a 18 letstotku a jeho zaklady a wuskutki (Le

toipis Instituta za seribS!kii ludos1Pyt, nr 3, Historiski letopis, IL/1, · 195,6, s. 22-54). · 
3 Me ts k, Ruch ludnosci ... , s. 497.
4 Sposr6d liczqcego obecnie 863 sygna,tury zesipolu Archirwum ksiqz�cego -,:.

Zagan w WAP Zielona G6ra tylko 2 odnoszq 1si� do XVII w. Informacj� o dawnym
stanie archiwum pr-zedstawdl Z. R u  t k o rw s k i, Archiwum ksi<:stwa zagans'kiego 

(Rocznik Lubuski, I, 1959, s. 280�287). :,;

5 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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Poszczegölne cz�sci kraju 

Miasteczko Przewöz 
1 1 O w:sii kameralnych 

l 
okr�gu ser -

20 wsi wasalnych bo-luzyc-
kiego 

Ok. 24 wsi kameralny,ch i wasail-
ny,ch okr�gu n,iemieokiego 

POWiiat przewosik,i r,aizem 
Miasto · Zagan 
Miastecziko Nowogr6d Bobrzansk� 
Ok. 72 wsi kameTal.lnyich i wa.sal-

ny,ch pO!Wliiatu zaganskiego 

ksi�two zaganskie ra�em 

F. Metsk

Tab. 1. Ruch ludnosciowy w ksi�stwie 

Okolo 1600 r. 
liczba \ o /o 

190 100 

170 100 

255 100 

618 100 

1233 100 

800 100 
150 100 

2190 100 

14373 100 

Gospodarstwa 

1 1660 r. 
liczba / °lo 

63 33,1 

19 11,2 
119 46,7 

259 41,9 

460 37,1 

} 500 52,6 

1201 54,8 

2161 49,4 

1 1742 r. 
liczba \ °1o 

80 42,1 

173 101,8 
264 103,5 

668 108,9 

1185 96,1 
l 537 58,6 
J 

2223 101,5 

3965 90,7 

1 
1 

l 

1 

tego tez bardzo duze znaczenie majq dane liczbowe, kt6re opracowal i wy
da.l G. Steller na !kr6tko przed II wojnq swiatowq 5

• PonoWI.Ile obliczenie 
danych statystycznych przekazan)7ich ,przez Stellera 6 wykazuje jednak -
z regionalnego punktu widzenia - obok juz wspomnianych fa'kt6w r6w
niez uderzajqcq ,niejednolitosc rozwoju demografkznego pqszczeg6lnych 
cz�sci ksi�stwa. Obliczone wyniki dotyczqce okresu 1600-1819 (w licz
ba:ch absolu1mych i procentowych) wstaly podane w tab. 1. 

Powy.zsza tabela uwirlacznia szczeg6lnie wyraznie dwa zjawü�ka 7• 

Pierwsze - stra:szliwe op6.znienie miast. Gdy w 17 42 r. w przeci�tnej 
krajowej nie tyl'ko nastqipilo wyr6wnanie strat, ale nawet osiqgni�ty zo
stal pewien skromny przyrost ludnosci w stosunku, do czas6w sprzed woj
ny trzydziestoletniej, fo Zagan i Nowogr6d, obydwa na wsch6d od Bobru 
polozone miasta, wykazywaly !Ilajwyzej 700/o, a Przew6z nad Nysq prze:.. 

kroczyl zaledwie 51'0/o przedwojoonego stanu ludnosci i jeszcze w 1786 r. 
trzeba tu stwierdzic niedo!b6r si�gajqcy przeszlo lHO/o. Przy tym w 12 lat 

5 G. St e 11 e r, Grund- und Gutsherren im Fürstentum Sagan 1400-1940, Za
g.an 1940. 6 Odnosnie do przytoczonych w wyzej wsipomnianym ·wy1kresii.e (:z.ob. pr,zy:p. 3) 
danych proce:ntowych dla Zagania wyn.ikly nast�pujqce nieznacz:ne korektury: wy
k�es dla 166·6 r. = 53,50/o, dla 1742 r.: wykres 106,10/o, ponowne obliczenie 107,20/o, 
dla 1819 r.: wykres 146,10/o, ponowne obliazenie 146,30/o. 

·, Zwr6cic nalezy röwniez ·uwag� na bardzo cenne spostrzezenia J. G. Wo r b s  a
w jego Geschichte des Herzogthums Sagan, Züllichau 1795, s. 228-386, odnosnie 
do demograficznego i go·spodai"-ozego rozwoju k:Si�stwa i jego cz�sci skladowych, 
a zwlaszcza miast, w ok,resie od wojny ti:r,zydziestoletniej do konica XVIII w., kt6ry
mi szczeg6lowo nie spo1s6b si� tu zajqc. 
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Stosunki ludnoscio:we w Zaganskiem 

zaganskim od pocz�tku XVII w. do 1819 r. 

Okolo 1600 r. 
liczba / 0/0

900 100 

1016 100 
1431 100 

3450 100 

6797 100 
4000 100 

750 100 

11603 100 

23150 100 

Mieszkancy 

___ 1_66_0_r_. _____ 1_74_2_r _. __ j 1786 r. 8 

liczba 1 °/o liczba 1 °/o / liczba 1 °/o 

315 35,0 460 51,1 734 81,6 

263 25,7 1218 119,8 1305 128,4 
751 52,5 1740 121,6 1746 122,0 

1635 47,4 3780 109,6 4656 137,8 

2964 43,6 7198 105,9 8441 127,1 

} 2500 52,1 { 3340 70,3 } 3992 84,9 

6929 59,7 14262 · 122,9 18150 156,4 

12393 53,5 24800 107,2 30583 132,1 

1819 r.9 

liczba J 0/0 

575 

1482 
2392 

6565 

11014 
4445 
748 

16103 

32310 

63,9 

145,9 
167,8 

190,4 

162,0 
111,1 
99,7 

147,4 

143,9 

po zakonczeniu wojny (1660 r.) tyl'ko w Przewozie straty ludnosciqwe 
�nacznie przewyzszaly sredniq krajowq, gdy Zag an i N owogr6d mniej 
ucierpialy. 

8 Dalsze szczeg6ly statystyczne dla 1786 r. przekazal M. F. G. L e o  n h a r d i, 
Erdbeschreibung der preußischen Monarchie, Halle 1792. Zgodnie z tym w ksi�
�twie znajdowalo si� 27 majqtk:ÖW szla,cheokiich, 123 foliwarki, 1143 gosipodarstwa 
kmiece, 1983 gosipodairstwa .zagrodnicze i 507 goojpOdarstiw chalUJpnfozy.ch (s. 586). 
Bl�dne Sc\ dane statystyozne, r6wniez odnos1zqce si� do 1786 r., w: W. Gut h r i e, 
Geographisch-statistisches Repertorium ... von den sämtlichen Kgl. Preußischen 

Staaten, cz. 1, Berlin 1899, ,s. 128-,129. Guthrie padaje zawyzonq liczb� 154 wsi, 
a liezib� ludnos1ci trizeich miast okresia niast�ujq'CO: 3700 w wypadiku Zagania i r6w
noczesnie 700 w wypadllru NorwogiI"odu i Prizewo.ru. 

9 Dane dla 1819 r. zostaly wzi�te z C. G. D. S t e i n, Handbuch der Geographie 

und Statistik des preußischen Staates, Beruin 18'19, s. 262�263. Doty,czq one ksi�
stwa zaganskiego, gdy natomiast G. Stellerowi znane byly dla 1819 r. tylko od
nosnie do ok,r�gu za,ganskie,go, obecnie ni-eco sk:o,rygowanego w s:wych granica,ch, 
i okresloine w sumie na 33 873. Sz;czegölowe licz,by mieiszkancow posizczeg61nych 
gmin znajdujq si� w Topographisch-statistische Übersicht des Verwaltungsbezirks 

der Königlichen Regierung zu Liegnitz, Legnka 1821, s. 84 nn., a d1a miejscowosci 
prizylq•cizonych tymczasem do prow. brandernburski:iej w Topographisch-statistische 

Ubersicht des Regierungsbezirks Frankfurth a. d. Oder, Berlin 1920, pod poiwiatem 
Spremberg bqdz Soirau. Ws!pOmniec nalezy j.eszoze, ze po.dczas przeprowadzonego 
w 1803 r. spisu ludnosci usta[one zostaly .dla mia,st naisit@Ujqce liazby lurdnosci: 
Za.,gan. 4675 � 574 domaich), Nowog;r6d 5'69 (w 1'20 domaich), Przew6,z 810 (w 136 
domach); por. C. L. B o h  m, Handbuch der Geographie und Statistik des preußi

schen Herzogtums Schlesien, Berlin 1806, s. 208-211. Og6lna liic�ba ludnosci ksi�
stwa w 1803 r. zostala tamze oikres1ooa na 30 448. 
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Druga osobliwosc wystE;puje w zachodniej cz�sci ksi�stwa. Powiat 
przewoski, w istocie ci�zko dotkniE�ty wyludnieniem (uj�tym statystycz
nie dla 1660 r.) - nie tylko miast, ale i calego terytorium - nie m6gl az 
do 1786 r. osiqgtnqc przecü�tnej krajowej ani w stosunku do osrodk6w 
miejskicfö, ani w stosunku do wieJskich. Dopiero w latach 1786-1819 
gminy wiejskie tego powiatu wykazujq silny przyrost ludnosci i prze
scigajq procentowo gminy zaganskiego okr�gu wschodniego, natomiast 
miasto Przew6z ponosi nowe straty. 

Trudno tu jednak anali2lowac przyczyny tego p6znego rozwoju. Znacz
nie wi�cej interesuje nas natomia'st ruch ludnosciowy XVII i poczqtk6w 
XVIII w. Jak juz wspomniano, zniszczenia wojny trzydzie�toletniej 
w ksi�stwie zaganskim byly daleko mniejsze iniz w 'Sq.siednim panstwie sta
nowym Zary. Ponadto jak widac ·z danych odnosnie do 1660 r. - wylud
nienie nie bylo jedyniie rezultatem wojny i bezposrednio towarzyszqcych 
jej zjawisk. Niekorzystny riozw6j demograficzny w ksi��twie zaganskim 
w niemalym stopniu wynikal z dqzen _do przeprowadzenia rekatolizacji 
zamieszkalej tarn ludnosci, kt6ra prawie w calosci byla protestancka 10• 

Jak informujq iprotokoly rady zaganskiej i odnosne dokumenty prze
woskie 11, fanatyzm jezuit6w juz w 1629 r. spowodowal,- ze niemalo miesz
kanc6w zbieglo. Wprawdzie w latach trzydziestych naj,pierw kr6tkotrwala 
okupacja saska, a nast�pnie 'Zwyci�stwa armi szwedzikich przeszkodzily 
w przeprowadzeniu rekatolizacji i zahamowaly chwHowo emigracje, jed
nak ,poniesione juz straty nie zostaly przez to zniwelowane. Nadto wraz 
z prze1sciem ksi�twa w 1646 r. w r�ce rodziny Lobkowitz6w ucisk reli
gijny, choc poczqtk<?wo slaby, wzm6gl si� na nowo 12. 

Jak juz wspomniano, trwajqce do 1660 r. wyludnienie spowodowane 
przez wojn� i lkontrreformacj� odbilo si� silniej na miasta'Ch niz na prze
ci�tnej gmin wiejskich, a wsr6d tych ostatnich w powiecie przewoskim -
na terytorium otoczonym z t'rzech stron przez ziemie G6rnych i Dolnych 
Luzyc 13 - ·znowu silniej niz we wschodniej i p6lnocnej cz�sci ksi�
stwa. Zjawisko to w zachodniej cz�sci powiatu przewoskiego, szczeg6lnie 
mocno zaz�biajqcej si� terytorialnie ·z protestanckimi Luzycami i mogq-

10 Odnosnie do sytuacji wyiZnaniowej do poczqtköw wojny i tarc pomi�dzy
zachowanymi instytiucjami katoliakimi a sfanami protestanckdmi por. W o rb s, 
op. cit., s. 281-315. 

11 Zostaly prrzejrzane przez Wor1bsa, kt6ry o · tym donosi, op. cit., s. 317. 
12 Tamze, s. 386--.387. 
113 Nie srposöb zajmowac si� tu dawniejszq historic1 poiWiatu przewoskiego. Na

lezy tylko wsipomniec, ze zostal on polc1czony z Zagandem dorpiero w 1413 r., a po
przednio zapewne nalezal do LUzyc (St e 11 e r, op. cit., s. 19--'25); odnosnie do 
6wozesnego z;wic:1zku Przewoz,u z Luzyoamii po,r. r6wniez H. K n o t  h e, Wann und 

'Wie ist der erzpriesterliche Stuhl Sarau in der Niederlausitz unter die Präpositur 

Bautzen gekommen (Beiträge zur sächsischen Kirchengeschichte, 6, 1890, s. 51 nn.). 
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eej byc okreslonq jako „okr�g serboluzycki", 'Zostalo poniiej przedsta

wione w fornüe szczeg6lowej specyfikacji tabelarycznej (tab. 2), w kt6rej 

zestawiono najpierw dane z 20 wsi wasalnych, a w uzupelnieniu dane 
z 10 ksiqz�cych wsi kameralnych. 

Tab. 2. Ruch ludnosciowy w okr�gach wiejskich w öwczesnym serboluzyckim 

okr�gu powiatu przewoskiego od pocz�tku XVII w. do 1819 r. u 

Liczba 
Liczba mieszkanc6w Nazwy wsi gospodarstw 

1 

s...� ..: 
1 

1 0 0 Uwagi 
polsikie bqdz 0 

..; ..; 
0) 

..; ..; ..; ..: ser:bs'kie 15 CO CO 

·1 

niemieckie - 0 IN 
- 0 IN CO 

� 
CO 'St' 

� 
CO 'St' CX) -

CO t- CO t- t-
0 - - 0 - - - -

Wsie wa•s a l n e
*Babjeg Luk6w 21 7 13 117 47 90 109 121 

*Bloibosojce Bloischdorf 12 5 9 72 37 66 98 156 
Celimojce Cielm6w 2 10 
*CerniS!k: T.zschernitz 17 6 15 97 42 102 118 136 

Chiromola K,romlau 17 10 85 60 51 70 
Chwaleicy I Chlwaldszo-

wilce 6 5 13 30 25 78 68 109 
*Ceip1.<in Czaple 7 4 14 47 32 96 72 107 
*Duibroiwa Dqbroiwa 

Luzycka 18 3 17 102 27 114 111 243 
*Horlka Ho<I"litza 2 12 12 24 8 31 
*J,amjelJica Jämlirtz 15 7 15 87 47 102 102 114 
*K1al.'isow Karn6wka 11 4 9 67 32 66 86 113 
*K0ichanojice Wiemb�cin 5 4 11 37 32 78 73 77 
*Lesik Liesikau 7 1 11 47 17 78 68 145 

Lutol Lutynka 25 24 35 125 120 210 188 192 
Lutow Letow wlqie:mie 

z Mostami 
Mercink Maircin6w 16 16 21 80 80 126 129 156 

*Mosty, Serb- M-0sty
sikie 18 12 23 102 72 150 "94 185 

*Peche Peohern 34 15 27 182 87 .174 172 178 
*Sekowka Pirzewozniik,i 16 4 11 92 32 78 140 194 

Sizoiwa, Sla-
5

9
1 

w 1819 r. 
synska Oi:sowa & 2 8 40 10 t,8 62 obydwie cz�-

1 
sei Cisowa 

Razem 125511191264 1143117511174011746123921 

14 Przytoczoino dane· dla 1819 r. tyl!ko w celu wzyslkaniia obrazu calosd jalko 
dodatek do taib. 1. Wazny jest dla nas praede wszystkim wä.ek XVII. 

15 MJejscowosci oznaczone przed naizwami ·ser boluzyickdmi gwia<zdkami byly 
.siedzd.ibami jedne.go bqdz kilku (** 'lub ***) rycer.skich czy ksiqz�cych fotlwark6w. 



Stosunki ludnos.ciowe w Zaganskiem 

Liczba 
Nazwy wsi gospodarstw Liczba mieszkanc6w 

serbskie 

W s i e  
Chmjelis 

*Chwalecy

*Jamnicy
*J,amno

**Mjelin

Potack 
**Sesew 

*Wilsk
**Zelatow 
*Zelatowk

i-: i-: 

0 0 
polskie bc4dz 0 

i-: i-: 
0 i-: i-: i,.;- � CO Q;) 

niemieckie .-4 
0 N 

.-4 
(N CO 0) 

.!!! 
CO 'lt' 

.!d 
CO 'St' c:o .-4 

CO t- CO t- t-
0 .-4 .-4 0 .-4 .-4 .-4 ..... 

k a m e r a l n e

II 
Lubat6w 11 13 55 78 89 82 
Chwaliszo-
wice 13 9 77 12 66 63 72 
Jamnica 2 2 22 12 24 94 93 
Jamno 6 2 15 42 22 102 134 135 
Mielno 25 7 21 161 71 162 138 145 

Poto.k 10 7 62 12 54 
Dobroch6w 15 3 28 99 39 192 200 214 
Wloch6w 19 20 107

1
12 132 141 168 

Strasz6w 51 7 39 289 71 270 315 423 
S1Jrasz6wk 18 21 102 12 138 131 150 

Razem / 170 1 19 / 173 /1016 I 263 l 121s \i3o5 ll482 \ 

• 

71 

Uwagi 

wh1cznie 
z cz�soi& 
waisalrnt 

Podczas gdy 'Stan pustek w serboluzyckich wa:salnych wsiach prze
woski,ch w 1660 r. .przekraczal tylko nieznac�ie przeci�tnq ksi�stwa 
{-47°/o wobec -46,5'0/o), owe 10 serhoh�zyckich wsi kameralnych wy
kazywalo ubytek ludnosci o blisko 7510/o. Jeszcze silniej uwidocznilby si� 
tutaj wsteczny rozw6j, gdy,by polowne w tych wsiach folwarki,. zarzq
dzane przez rksiqz�cq komor�, nie byly obsadzone przez ludn'Osc sluzeb
nq, kt6rej liczba mogla byc poniekqd utrzymywana jako stala. Sposr6d 
bowiem 170 r6znych kategorii gospodamtw chlopskich w owych 10 miej
soowosdach bylo w 1660 r. tylko 19 (tj. 11,20/o) w ca}osci obsadzonych. 
Pomijajqc jednak folwarki i zatrudnionq w. nich czeladz, pnzostawalo 
w ,obr�bie d6br kamernlnych okrE:gu serboluzyckiego 6 calkowicie wy
ludnionych miejscowosci (tj. 3,50/o wszystkich wsi), natomiast w obr�bie 
d6br wasalnych tyllko 2 (tj. 1,5°/o ·sposr6d wszy,stkich wsi). Wydaje si� 
prawdopodobne, ze zr6del tej wyraznej r6znicy nal�zy szukac w pierw
szym rz�dzie w tym, iz wychodzstwo nast�powalo prawie wylqcznie 
z ksiqz�cych d6br kameralnych, gdy natomiast protestancka szlachta byla 
w stanie zneutralizowac do 1pewnego stoipnia nacisk kon�rreformacyjny 
i utrzymac dzi�ki temu swych poddany,ch ·na rodzimej roli 16• R6wniez 

16 Zjawisko to jeist godne urwagi, ponietwaz odbieg,a od powszechnie utartej 
tendencji rozwojowej owych czas6w. Prawie wsz�dzie, gdzie sprawy wyznaniowe 
nie odgrywaly zadnej roli, tendencja ruchu l'llldnosd we wsiach sz[acheckich byfa 
w XVII w. wskutek zao.stirzonego wyzy,sku .ekonomioznego ba,rd1ziej niekorzys.tna 
niiz we :wsdach kameralnych. 
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Tab. 3. Klasyfikacja poddanych we wsiach okr�gu serboluzyckiego 
powiatu przeworskiego (stan z 1660 r.) 

Nazwy wsi1 7 

serboluzyckie 

* Babjeg
* Blobosoj ce
* Celimojce 
* Czernsk 

Chmjelis 
* Chromola
* Chwalecy I

Chwalecy II

* Ceplin
* Dubrowa
* Horlica
* Jamjelica

Jamnicy 
Jamno 

* Karsow
* Kochanoj ce
* Lesk
* Lutol
* Lutow 18 

* Mercinsk
(*) Mjelin 
* Mosty,

Serbske 
* Peche 19 

P6tach 
* Sekowka
· Sesow

* Sisowa,
Slasynska 

. Wilsk 
Zelatow 
Zelatowk 

urz�dowe 
polskie bqdz 
rniemieckie 

Luk6w 
Bloischdorf 
Cielm6w 
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Razem 1 631153 1 34 1 51 84 24 16 1 138 l 27 

17 Spis miejscD•wosci podany zostal w por-.zqdku alfabetycznym wedlug serbo
luzyckiego brzmienia naziw. Wsie o�naczone giwiazdikami byly dobrami wasalnymi. 
W jednym wypadku (*) is,tniala obok cz�sci wasalnej cz�sc kameralna. 

18 Dane odnosnie do tej miej,s•cowosci uj�te zostaly razem z danymi dla (Serib
ske) Mos.ty. 

19 Za oz�sc skladow� gminy Peche uch01dzilo r6wniez porozo.ne o ok. 4 km dalej 
na zach6d osiedle Nowa Wjes, kt6re w 1660 r. bylo calkowicie puste. 
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tradycyjna przynaleznosc wielu wsi wasalnych do systemu koscielnego 
G6rnych bqdz :E:>olnych Luzyc stwarzala powazne prz.es:z;kody dla dqzen 
kontrreformacyjnych, gdy tymczasem wszystkie wsie kameralne nalezaly 
do miejscowych kosciol6w i r6wniez z tego wzgl�du narazone byly na 
caly nacisk owego systemu. 

Zresztq proces wyludnienia - intensywniejszy we wsiach kameral
nych, a bardziej umiarkowany we wsiach Wm�alny�h - dotknql wszyst
kie .spoleczne kategorie ludnosci ·chlopskiej, eo uwidacznia tab. 3 cha
rakteryzujqca :stan ·z 1660 r. odnosnie do okr�gu serboluzyckiego. 

Lokalne r6znice pomi�dzy wsiiami, o füe odnoszq si� do r6zny,ch spoleczinych 
· kategiorü ludnosd, niajq za1Pewn:ie charrakter ipr·zyipaidlkowy. Ze jednaik i tu, po
dobnie jak gdzie indrziej, panujqca dynaistiia i s·uachta dqzyly na sw6j spo:s6b do 
wyciqgni�cia jeszce:e wedlug mo,znosd lrorzysci z 1sto:id.e.jqce,go sfanu rzeczy, swiadczy 
niemala liczba dawrniej chl01Pskkh posiadloscd., kt6re teraiz okiresil.one zostaly jako 
,,wreiel,one do folwarlku". W,skutek post�pujq1ce,go „upadku chlops;tiw;a" (Bauern
legens) jako zjawirsrka towa·rzy;s,zq1cergo procesoiw,i wyludnd.·enia .szcz,eg6lnie dotkHwü.e 
ucierpial,a g6rrna wars.twa ludnosci chlopskiej - iposiatdacze go1sipoida,rstw lanowych. 
Przeci�tinde na obsz•airZe okr�gu seTboluzy,ckiego na 1 folwam 1,26 gosiPOdarstw zo
stalo wcielonych do gos1Podarki dwors1kdej. Byloby jednaik bl�dem zakladac röwnie 
szero1ki zaisri�g upadlk,u chlo[Pstwa na ,oalym teryto.ri,u,m ksi�stiwa. zaiganskie,go. Ce
lern unao.czrnienia regiionalnych r6znic zostaly zestawione w tab. 4: okr�g se:rbo
lu�yicki (30 wsi), oikr�g niemiecikd. poiwia-tu przewo1skd.ego (24 wsie) i okr�g staro
zagansiki (w,schodnia i p6lnocina cz�sc z 72 wsi1amri.) 20• 

Jak w.spomniano, w przeciwienstwie do wyraznego upadku chlopstwa 
w prz.ewoskim serboluzyckim okr�gu, mial on mniejszy zasi�g w okr�gu 
niemieckim: wobec 1,26 gospodarstwa na 1 folwark wpierwszym wypadku 
bylo tylko 0,3 w drugim. R6wniez okr�g zagansko-nowogrodzki z 0,68 
gospodarstwa na folwark pozastawal daleko w tyle za okr�giem serbo
luzyckim. Odnosnie do calego ksi�stwa wylania si� w ten spos6b przeci�t
na 0,72. 

V'! wyiniku ,wsp6idzialania nast�pstw wojny, ucieczki i upadku ch�op
stwa, zanik g6rnej warstwy chlopskiej (kmieci) uj�ty statystyicznie dla 
1660 r. wynosil w kisiE:�stwie za.ganskim przeci�tnie -47,1°/o. Dalelm poni
zej przeci�tnej poz.ostawala tylko z 34,90/o wü;ksza p6lnocna i wschodnia 
cz�sc kraju, powyzej z -74,8°/o przewoski okr�g serboluzycki. I choc 

20 W o,golnej lio:ztbie 126 wsi jest U1Wzgl�dniona Gozdnk,a (niem. = F,rei;waldau) 
w przewo:skim oikr�,gu niemd.ecikim, kt6rq w literaturze statystycznej XVIII i po
czqtk6w XIX w. przy,taozano z ork.resleniem „mia1ste.czko", w odr6zndeni,u od poda
wanej tu najcz�sdej lioz<by 124 gmin wie'jsikich (por. przyp. 7 i 8). Pozostala r6znica 
je.dnej wsi wyniikla sitqd, ze w 16·60 r. calikowide wyludniona zagansika cz�sc Giel
mowa (Celimo}ce) i w nast�nych Lataich nie zostala. na nowo zasd,edlona, tak ze 
ta miejscowosc odipada ziupelnie iprzy p6zniej,s,zy1ch wyikazach c,alosci. 
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Tab. 4. Ludnosc wiejska w ksi�stwie zagaiiskim wedlug danych z 1660 r. 

Okr�g 

30 WISi 6wcz. serbolu
zy,ckiego okr�gu powia -
tu przewosk,iego 
Ok. 24 wsi 6wcz. nie
m1ieckiego okr�gu po-
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63 
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i p6ln az�s.ci ksi�stwa 
zaganskiego 554 
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ny,ch 740 
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69 
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84 

89 
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Q)
s::0N 
"O'1lr:n
..a0 

24 

67 

16 

96 

220 i 390 

311 502 

138 27 

259 30 

l 1201 1 77 

1598 134 

r6wniez niemiecki okr�g powiatu przewoskiego z -58,610/o przekraczal 
jeszcze og6lm1 iprzeci�tnq, ibylo to - jak widzielismy - spowodowane 
nie rozmiarami upadku chliopstwa, ale ofbydwoma wspomnianymi wyziej 
czyinnikami 21. 

Niestety, brak nam dokladnych material6w statystycznych z okresu 
ponad 80 lat, pomi�zy 1660-1742. Przyjmujqc, ze w okresie tym na
st�powal poniekqd ciqgly wzrost ludnosciowy, trzeba jednak stwierdzic, 
ze w koncu XVII w. liczba ludnosd w ksi�stwie cüigle jeszcze byla o 1/4 

nizsza niz w poczqtkaieh tego .stulecia 22• Takze sprawozdania z wizytacji 
koscielnych z lat. 1679 i 1687 /88 ukazujq poddbny katastrofalny obraz 
stosunk6w zar6wno p6zniej, _jak i poprzed.nio 23

• 

21 Na dalsze interesujc4ce regionalne r6znice - r6wniez juz w .czasach przed 
pocza,tkiem procesu wyJudnii.enia - wskaizano tu tyilko pr,zypaidlkowo. Intereisuja,co 
w por6wnaniu z innymi cz�soiami kraju przedstawia si� m. in. bardzo nieliczna 
jes1z,cze wa.rstwa chalu;mik6w w okr�giu serboluzycktm. 

22 Por. ws1Pomnane w przyip. 3 zesta1wi:enie graf.icz,ne. 
2.3 Visitatio ex mandato reverendissimi in Christo principis ac domini Martini

epis-copi Wratislaviensis ... anno 1679 per me, d. Joannem Philippum, de Cuba,
archidiaconum Maioris-Glogoviae, peracta i Relatio archidiaconalis visitationis
ex mandato serenissimi et reverendissimi principis ac d. d. Francisci Ludovici 

episcopi Wratislaviensis anno domini 1687/88 per me Ignatium Ludovicum 
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Kontrreformacja weszla w 1668 r. w trzeciq faz�, kt6ra w przeciwien
stwie do dw6'ch poprzednich (1629 i 1646 nn.) wyr6zniala si� ostrosciq 
i trwaiosciq. Jak donosi Wor4bs 24, wyznaczona w tym celu przez rodzin� 
Lobkowitz6w ikomisja odelbrala „vom 11. tbis zum 29. März 37 Kirchen 
im Fürstentume ... und jagte 32 evangelische Prediger aus dem Lande. 
Jeder mußte bi'nnen 48 Stunden das Fürstentum meiden". 

Takie srodki sprzyjaly akcjom werbunkowym sqsiednich m.agnat6w 
luzyckich, kt6rzy poszu'kiwali odpowiednich osadnik6w dla swych wy
ludnionych posiadlosci. Mimo ostrych kar 25 stosowanyc!h przez wladze 
wobec przyw6dc6w propagandy werbunikowej, zaostrzona fala rekatoli
zacji prowadzila w istocie do ponownej e_migracji zar6wno poddanych 
miejskich, ja:k i wiejskich, zwlaszcza do panstw stanowych Zary i Mu
zakowa oraz do Ilowy 26. 

Jak juz wspomniano, trzeci okres rekatolizacji trwal dlugo. R6wniez 
smierc Waclawa von Lobkowitz (1677) i przej�cie rzqd6w przez jego syna 
Ferdynanda nie przyniosly zadnej ulgi. Dlugo jesz·cze w drugiej polowie 
XVII w. ipanowaly owe, tak trafnie przez Wo_rbsa przedstawione stosun
ki 27: ,,Die Felder waren mit Gesträuchen überzogen und in Wälder 
verwandelt ... Mit dem Anbaue ging es sehr langsam her, obgleich den 
Anbauendem gewisse Freijahre versprochen und gegeben wurden. Teils 
fehlten die Menschen, teils seuftze unser Fürstentum unter weit grösse
rem Dtruck als die benachbarten Gegenden und blieb also hinter diesen 
zurüok. Nicht genug, daß die landesherrlichen Abgaben 28 alle Kräfte 
er,schöpften, daß der Herzog brsher ganz ungewohnte Lasten auflegte, 
für den aufgeopferten Schweiß wurde das arme Volk noch von bigotten 
Obrigkeiten und Geistlichen verfolgt, ihm die Kirchen genommen und 
unter dem härtesten Religionszwang gehalten. Die Grafen von Promnitz 
auf Sorau benutzten die Umstände und wgen eine Menge Einwohner aus 
unserem Fürstentume, um ihre Herrschaften zu bevölkern". 

Hueber archidiaconum per ducatus Glogoviensem et Saganensem eiusdem archidia

conatus celebratae et peractae. Obydw.ie reliacje opubliikowal J. Jungnitz w 1 cz�sci 
Visitationsberichte der Diözese Breslau, Wrodaw 1907. 

24 W o  r b s, op. cit., s. 387 nn. 
25 Worbs podaje przyklad (op. cit., s. 389) z ·przewozu. Pewien agitator, kt6ry

tu jawnie „aus der .Volksmenge rief: »Wir wollen nur nach Sorau ziehen, der 

Graf hat an 300 leere Stehlen!«, wur1de soglei,ch mit Gefängnis bestraft". 
26 Wielikq sil� przyciqgania posiadaly m. in. r6iwniez tz,w. ,,koscioly nadgra

niczne", kt6re wzrniesli dla ludnosci ksi�stwa zaganskiego na swym terytorium 

wladcy owy.ch trze,ch .pan.stw (Krzystko,wke i Ja�rnkoiwice w panistwie Zary, Pod
rozdz w panstwie Mufak6w i Ilowa). Por. r6wniez cytowane w przyp. 1 i 2 moje 
artykuly. 

21 Wo .r·b s, op. cit., s. 382.
28 0 tym wsrpomina Wo,rbs kilkakrotnie w swym doskonalym studium i w licz

nych miejscach przy przytaczaniu dokladnych danych szczeg6lowych. 
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Mimo tego ostrego sqdu Worbs nie ocenial calkiem negatywnie gospo
darczej polityki Lobkowitz6w. W zwiqzku z tym wspomina zwlaszcza 
o ich dqzeniach do obnizenia podatk6w og6lnopanstwowych i trosce, aby
znalezc „ein richtiges Steuerverhältnis", eo chronHoby poddanych przed
bezwzgl�dnymi naduzyciami ze strooy szlachty 29. Notuje r6wniez powaz
ne starania w kierunku ponownego zagospodarowania pustek, r6wno
czesnie jednak na marginesie zauwaza, ze „die Herzöge ihren Verwesern
zu vielen Malen befahlen, daß sie ... bei dem Anbau ... die Katholischen
mehr begünstigen sollten als die Protestanten. Doch sollten sie dabei
dis.simulando verfahren und auf eine Manier, die man ,nicht ,sobald durch
sehen könne" 30. 

N egatywna ocena og6lu duchowienstwa katolickiego sp�owadzonego 
przez rodzinE: L<fükowitz6w do kraju dokona,na ·przez Worhsa jest r6w
niez potwierdzona przez Blickf elda, ,prohoszcza ewangelickiego 31, opinia 
jego opiera siE: jednak r6wniez na tradycyjnym nastawieniu, z jakim spo-, 
tykal siE: w Zagan"skiem jeszcze po uplywie stu lat po owych zajsciach, 
chociaz tolerancja wyznaniowa ·oostala od dawna przywr6cona. Zycie 
i pelnienie obowiqzk6w przez duchowienstwo katolickie wsr6d ludnosci 
nastawionej do niego w wiE:kszosci wypadk6w jak najbardziej wrogo 
dalekie bylo przy tym od sielanki. Sprawozdania z wizytacji odbywa
nych pod koniec X1VII w. dajq wymowne swiadectwo jego rozpaczliwego 
po1ozenia w wielu miejscowosciach. Charakterystyczny dla podobnych 

, wy,padk6w jest przyklad parafii Witos:zyn (Nieder-Hartmannsdorf) w nie
mieckim okrE:gu powiatu przewoskiego. 

Jerzy Brunner, rodem z K�odzika, b�dcicy w 1679 r. od 11 lat kapla
nem, zarzqdzal w tej miejscowosd od 7 lat·iparafi� i nalezal r6wnoczesnie 
do kanonikatu w Zaganiu. J ego „Gravamina" byly nastE:pUjqce 32: ,,Die 
Kirch bekomrnet weder Erbzinß noch interes,se von den 'Capi�alien auff 
den angebawten Güttem. Die Pfarr-Wohnung sambt Stallung gantz 
bawfällig, weil auch kein eintziges Pfarrkindt etwas dabey thun, in deme 
sie nacher Ullerrßdorff in Nieder Laußnitz 33 ·zu G1oe!ken, Kirchen-Mauem 
undt Orgelwerdk contdbuiret. Das S,chulhauß ist so rböß, daß man 
kaum Lehens sicher darinen. Von der Nobilität 34 wirdt kein einziges Opf
fer geben, Ursache weilen Sie itn der tax.a bey einer discretion begrieffen, 
also weren sie nicht :so schuldig a:bzuführen. - I s t m a n d e s L e
he n s n i c h t  si c h e r, i n  d e m  e m i r  z w e y m a h 1 Fe w e r  a n-

2s W o r b s, op. cit., s. 383-384. Naidto o pozytywnych stronach rz3.d6w Wacla-

wa von Lobkoiwitz, s. 330-331. 

30 Tamze, s. 397. 
131 Worbs byl probos1zczem w Przewozie. 
32 Ju n g  n i t z, op. cit., s. 286�287.
33 Plonice, nadgraniczna wies w „niemieckim okr�gu" panstwa stanowego Zary. 

34 Chodzi o miejscaws. protestancks. szlacht� wc;1salnq w parafii ...



78 F. Metsk

g e 1 e g e t, i t e m a u f d e m W e g m i t b 1 o ß e n S t i 11 e t e n 
mi c h  v e r f o l g e t ,  d i e  F e n s t e r mi t S t e i n e n  e i n g e
w o  r f f  e n [podkr. moJe - F. M.]. Den besten fundation-Acker laut der 
alten visitation genüsset die Herrschaft. Die Decimen werden zwar ab
geführt, aber die meisten in Getreyde, so sie ausßieben, also das sie 
Niemandt genüssen kann". Do kosdola filialnego w Witoszynie G6rnym 
(Oberhartmannsdorf) Brunner - jak podaje w swej skardze - ,,bey zwey 
iahren nicht mehr kommen dörffen; in deme selbte Bawer mich nicht 
allein nach gehaltenen Heyl. Gottesdienst mit schnee undt darein gehalten 
Steinen zum Dorff hinauß geworffen, sondern auch gar auf dem Wege 
aufgepassiet". Nie wi�c dziwnego, ze duchowie:nstwo bylo zainteresowane 
nie w oboj�tnej akcji koloni'zacyjnej, ale usilnie zabiegalo o to, aby scüi
gnqc do swoich parafii osadnik6w wyznania katolickiego. Nie mozna bylo 
za bardzo liczyc na takich osadnik6w z innych •teren6w Slq3ka, poniewaz 
sytuacja wyznaniowa malo r6znila si� tu od panujqcej w Zaganiu. 
W zwiqzku z tym skierowano uwag� 1na katolik6w znajdujc:1cych si� 
w margrabstwie G6rnych Luzyc, sqsiadujqcym od poludni!owego zacho
du z Za,ganiem, kt6rych byt chroniony byl przez cesarza, a okazal si� za
grozony, gdy w 1635 r. margrabstwo stalo si� cz�sciq skladowq Sakso
nii 35• Mniej lub wi�cej zwarte okr�gi katolickie znajdowaly si� w G6r
nych Luzycach w obr�bie posiadfosci kapituly w Budziszynie i w ma
jqtkach klasztornych Marijiny Dol, a zwlaszcza Marijna Hwezda. Zar6w
no w jpierwszym, jak i w trzecim wypadku katoliccy poddani byli bez 
wyjqtku 1narodowosci serboluzyckiej. 

Istotne powiqzania z katolicki'mi parafiami w G6rnych Luzycach wy
nikn�ly dla Zagania i stc:1d, ze wsr6d osadzonych tu od 1668 r. katolickich 
oficjalist6w przy kosciolach i szkolach znajdowalo si� kilku Luzyczan, 
kt6rzy wywodzili si� z dominium Marijna Hwezda i byli narodowosci 
.serboluzyckiej 36• Najznakomitsizy sposr6d nich byl magister filozofii Ja
kuib Franciszek Kochta, syn mieszczanina z polozonego w dobrach klasz
tornych miaisteczka Kulow 37, obeonie proboszcz w Grotowie (Greifen
hain) kolo Przewozu 38• Kochta, kt6ry r6wnoczesnie jako kanonik kapi-

135 A,r,chiwalia dotyczqce kiwestii wymani01Wej w margrabstwie G6rnych Lu�yc 
po zmianie panujqicego znajdujq s!i� w Pradize w Statni Ustfe'sni Archiv, Lz II, 
nr 16. 

36 0 tym zo1b. kilika'krotnie wsipom'i.nane relacje z wizytacji ,por. przyp. 23.
37 Oceniajqc go ,pisize wizytator w 1679 r.: ,,Pa,rochus r. d. pater Jacobus 

F,ranciscus· Kuichtius niatione Lusatius, aa. II et philosophiiae magister, theologiam 
moralem absolvdt integram, sacerdos quat,uordecim annorum, hanc et subsequentes 
ecclesias ipsi commissas administrat titulo missionarii per annos fere undecim, vir 

probus, bonus religiosus eit offids suo satisfade.ns. Domus, quae erat miseire ccmsti
tuta, reparata est sumptibus propriis domini. parochi ... " (J u n g  n i t z, op. cit., 

s. 290). 
38 Pa.ra:fia ta, nadezqca do przewoskiego Olkr�gu niemiecikiego, byla otoczona od
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tuly zagafrskiej nalezal do najznakomitszeg.o duchowienstwa w kraju,
przedstawil w 1690 r. ksi�ci!ll Ferdynandowi von Lobkowitz nadzwyczaj
interesujqcy plan kolonizacji, przewidujqcy 1popieranie imigracji G6mo
luzyczan wyznania katolickiego i pochodzenia serboluzyokiego. Widocz
nie skoro Kochta m6gl jako Serbohlzyczanin mimo r6.znicy wyznania
nawiq'Zac kontakty 39 z resztkami ludnosci m6wiqcej jeszcze po serbolu
zycku w 6wczesnym serboJuzyckim okr�gu powiatu 1przewoskiego, uwa
zal ,za mozliwct rekatolizacj� rodzimego elementu serboluzyckiego, o ile
nastqpilaby tylko odpowiednia imigracja serboluzyckic'h ka tolik6w.
W konsekwencji zatem plan Kochty oznaczal obok katolizacji r6wniez re
serbizacj� okr�·gu se�boluzyckiego 40. Ponizej podajemy jego memorial
w pelnym brzmieniu 41.

p6lnocy i zachodu przez teryt,orium seribol,uzy1akie. Do ,parafii Koahty nalezal jednaik 
m. in. r6;wniez kosci6l filialny w polozonych na lewym brzegu Nysy serboluzyckich
Blobosojcach, oddalonych od Grotowa o ok. 40 km. Dlatego tez relacja z wizytacji
podkresla jaiko rzecrz bardzo waz:na,, ze duchlowienstwo m6wi po serboluzycku:
,,Parochus ,residet in Greiffenha'in, hk [w Blobofojca,ch] commendarius, callet lin
guam Wandailiicarn, quod ;in hds partilbus valide e&t necessarium" (tamze, s. 291).

39 O tym, ze Kochta m6gl po,zysikac zaufainie jako Seribo�urzyozanin cz�sdoiwo
dopierio w czasie swej dlugoletniej dizialaJ.nosci, wynik,a jaLS:no ze sprawozdania 
z wi:zytacj'i w 1679 r., gdzie powiedziano, iz jego dizialalnosc w fü,lfalnej parafii 
Bloibosojce zaiwsze zwia,,zana byla z „,summo vitae pericuJo", natura,lnie to niebez
pieczens,two mozna oz�s'Ciowo .przy1pisac r6wniez dalekiemu traikto;wi, proiwadza,cemu 
w wi�kszej cz�sci przez terytorium Luzyc „nam locus iste circumquaque cinctus 
est Lusatia. Locus hie ill1icus pertinens est ad Silesiam [nie wsipomniano o istnie
niiu sa,siaduja,cej z Zaganiem Horilicy, :pcmiewaz by}a pusta]. Spectant ad hanc 
eccle:si:am Reuten et Schönheidau [,R,usi ,i Prasywica] in Lusati.a pure Wandalici. 
Mirum non est, quod raro habeatur concio" (tamze). R6wnie pesymistycznie wypo
wiedizial si� zresz,ta, i wizytator z r. 1687/88: ,,Parochiani hiic pauoi, omnes haere,ti
c:i e,t Wandaliici, festa vio,lantes, cum ba(Ptismatibus ad Lutheranum fanum hinc 
medio quadrante milliari ddstans ·et in Grabstein [Syjik] situ,atum aibuentes, rnulHus 
spei conversionis" (t a m z e, s. 695). 

40 W odtworzony� ponizej dolmmencie Kochty nie zios.taly dostatecznie oswie
tlone wyda,rzenia hdstoiry,czne odnosnde do okr�gu s.erföoh.1izycikiego; trzeba tu wsipo
mniec, ze pieriwotnie chodziilo o wy,1:JworizO!Ilq w wie:kaioh srednich i w okresie pa
no;wan:ia feudailizmu niemieckjego na niemiecko-seriboluzyrcikioh stykowych i pogra
nikznych obszarnch terytorialna,, admini1s.triaicyjna, i sa,d,o,wni·cza. organi!zacj� seribo
luzy,ckiiej ludn.osci chroipslkiej; por-. nadito F. Met s k, Die Stellung der Sorben in

der territorrialen Verwaltungsgliederung des deutschen Feudalismus (!Prizygotowy
wane 01becnie do dr.uku), pod 3Jb: Der P,rieibuser Kreis de,r Ffustentums Sagan. 
Jeszcze w 1558 r. s�dziQwie i soltysi w okr�gu seriboltuzy,cldm sikladali przysii�g� 
w j�zy,ku serboluzyckim, por. F. Met s k, Dwe dotal njeznatej ransoserbskej prisaze

(Sla,via Occidentalis, nr 28, 1958).
41 Serbsild Kurlturny Ar.chirw w Budysinje, Zb. LXXXIV (Aik,ty fe1W1d&1nych

knjejs,twow), Sammeil.band., zaiWiera 143 dokumenty oz�sciowo w odipisach, c,z�sciowo 
w oryginalach z lat 1319-1692, dotycza,.ce G6rnych Luzy,c i sqsiedni•ch terytori6w; 
nr 141 (fol. 513-514). 
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Ho'Ch Würoigster vnd Durchlauchtigsteir Hertzog, 
Gnedigstea- Fü1'1St vnd Herir, 

Auf Eur· Hochfürstl. Durch!. Gned. Vermdnung, weliche am kurzverwkhenen 
2. octo1briis an mdch ergangen vnd mk am 6. huj,uis eigehenidige,t worden, habe ich 
mit gebi.iJhirendem Resipect zu berii'cmrten, das ohngeachtet meines eifrigen Mühens 
in den f1ast 22 Jaocen dieses Ministerii ich vnter denen mir anvertrauten Haere.ti
c,is gar wenig ausgerichtet, zumalen di.eseble entge.geri aller Eur Hocjfür,stl. 
Dul'lchl. zu widerholten malen ergan,genen Ver1bote weiterhin skh in die Lausizi
schen Grentz Kirchen zu hailten eridreiisten. Erachte auch, daß wi..r drey Pairochi, 
so itzo zu Greiffenhailn, Hartmansdorff 42 und Cunarw 43 residiren, für die elff weit
veris1trevt liegende Kiir•chen des Landes Prübuß ·miit mem denn 40 Dorffsichafften
das uns aufferlegte M:Ls:sion W,erok nimmer vollenden möchten. Allein unter den 
mir anbefohlenen Wenden, dern Sprache ich ,r,ede, fünlde ich bißweillen geneigter·e 
Ohren. Dennoch hege ich bey vingeändeden gegen.we,rtigen Vmständen nullam
spem conversionis, zumahlen die beyde Wernc:ldJsche Kiirchen Bloisdoirf 44 vnd Pe
chern 45 b'loß vor weli.t entlegene filiiae zu era,chten vnd fast alle andere pagi Wan
dalid soga,r in heterodoxas et in Lusatia sitas ecclesiais gepfarrt 46

• In pa,rochia
Prübwsensli. dagegen, so mit diesen vnd denen zur Selten 47 und Leuten 48 noch vor

42 Briunnerowi, wspomnianemu juz proboszczowi w Wirtoszyinie (Nd. Ha.rtmanns
dorf), zostalo m. in. r6wniez powierzone od wielu lat nie obsadzone probostwo 
miasteczika Przew6z (por. J u n ,g n i t z, op. cit., s. 687). 

43 Obydwia sjpraiwozidania z wizyta•cj,i (1679 i 1687J88) wymienli.ajq jako pro
boszcza w Konini� Zagaiisikim. (Cuniau) Ser1boruzy1ozanina Jurija Hrjehora · Nowaka, 
pochodzq,cego z klasiztornej wsi Kocina kolo Kulowa (,,ireverendus dominus Geor
gius Gregorius Nowack natione Lusatius"); por. J u n g  n i t z, op. cit., s. 258 i 681. 

44 Chodrzi o Blobofojce, obecnie niemie·cki Bloischdo.rf, por. r6wniez przyp. 38 
i 39. Przed akcjq rekatolizacyjnq kos'C:i6l ten byl samodzielnym kosciol-em para
fia,l.nym. Ostatniego ewangeliickiego kaznodziej� po · wyignaniu prizyjc4l pan Mu
zaikorwa. Por. V e t  ,t e r, Aus vergangenen Tagen, Spremberg 1905', s. 12. 

45 Peche (Pe.chern) nale.zafo do serboluzyokiego kosdola w Muzaikowie. .Aiby 
zabronic tarn ewangeliokoiemu kaznodziei w.st�ipu do ikosoi'Ola, zamkni�to ten ko
sci6l w 1668 r. i zaip-iecz�towano. W odpowieded na to pan Muzakowa zezwolil 
odiprarwiac dfa Peahc milika razy ,w cic4gu roimu na'bozenstwo w sqsiednim, b�dqcym 
jego wlas.rms'Ciq Skjaribisecy, por. A. B e r n  is e e, Ein Abschnitt Kirchengeschichte

aus dem westlich der Neiße gelegenen Teil de'S Saganer j{.reises (Die Heimat, 
2311929, s. 89-91). 

46 Leslk do parafiJ Sle1Po, Chromola i Jamjelica do parafii Ja:btonc, Chwaliszo
wice (I), Przewoznilki, Wierzb�:cin, Maroin6w, Luik6w i Cisowa do pa,rafii Niwica 
(serib. Cyibalin). Wszys•tlkie trzy osrodlki parafialne na[e.zaly do g6rno'1uzyckiego 
pan1stwa st>anowego Muzaik6w. Dalej Cernsik do parafii DubralWlka, Czaiple do pa
raf.ii Zartki Wä.elkie (serb. Zdzary) i Cielmöw do parn.d:ii Trzebjel (serb. Trjebule). 
Ostatnie trzy kosciioly parafia·lne polozolile byly w Dolny,ch Luzycach. 

47 Strasz6rw (.sel."lb. Zelatow; niem. Selten). Przed rekatoliza•cjq znajdowal si� tu 
kosci6l parafialny. W.sipomniany w wyikaizie dochod6w parafia[.nych z 1540 r. ewan
gelick,i kaz1I1odzli.eja w Stras,zowie Jaiku1b Kali<\ Serlboluzyiczanin pO'chodzqcy z W.o
seeik, dzialal poiprzedrnio w g6moluzyckiej parafii Dolha H6r:ka, J u n g n i t z, op.

cit., s. 740, ,,Jacob Kalitz". 
48 Lutynika (se'l,b. Lutol, niem. Leuthen) byla wlasciwie od dawna kosciolem 

· filialnym Wdtoszyna, J u n g  n i t z, op. cit., s. 287, 685 i 741. 
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150 Jahren eine hd.esige Wendis1che Pflege ausgema.chet, florfr.et bis auf Windisch 
Mos,ca, Quol:sdorff vnd Mühlba1ch 49 itzo allein noch da.s Teutizs,che vnd im Cuna
wi,schen werden bloß die Zeideler heute vor Wenden gehail.ten 50, sodaß von allen 
Eur. Hochfürs.tl. Durchl. Vnterthanen, die ich in terra Pxübusens,i auff 4000 Seelen 
schetze 51, kaum noch edn VieritheiJl ld.ngua Wa:ndaliica caLl.enteis 52• Erachte alßo 
in Anbetrn,cht eindger spei conversionis WandaloTum nostrocium vor höchstnöthig: 

1. Die itz1ige füliam in Bloisdo,rff 2)U eine.r ecolesd1am iparocialem zu erheben

49 Ponadto okolo 1540 r. wy,gasla sizczeg61na fuillkcja adminfa.tracyjna i sa,dow
nicza okr�gu serboluzyckie,go. Qpublilkowany pr,z,e,z Jungniroza Verzeichnuß aller 

Pfarreien EinJoommen z tego samego riOiku oikres1lia ju,z tylko trzy wsie jako „win
dische" siposir6d 13 nialeza,cyoh wöwczas do parafüd przeiwo.sk.iej, Ju n g  n i t z, 
op. cit., s. 740. W:iidocznie chodzi o te same miejs,cowosci, kt6rych serbsikosc stwier
dza r6wniecz: Kocihta w 1690 r., mianowicie Mo·sty, Chwailis1Z1owrce (II) i Ka,rs6wka 
(zob. wyzej öwozesne ndemieckie naz,wy tych trze'ch wsi). Wyidaje si� jednak, ze 
zar6wino data podana przez Kocht� (,,150 Jahre"), jaik i wzm1anka w Verzeich

nusses z g6ry niejaiko prrzyisipieszyly faiktycizna, ewolucj�. Prlzysi�ga bowi,em s�dzi6w 
i soltys6iW oikr�igu ser1boluiyckiego byla sklaidana jeszcze w 1558 r., i to w j�zyku 
senbsikim (o,dlPis tej przysi�gi z.naj,duje s,i� w WAP w Zdel,onej G6rze, Arch. ksic\
z�ce Zagan, nx 181, Adia betr. Berkhte, Relationen und Re·chnungs Abschlüße 
Ü!ber die Landes- Einikürufte und Reste d. a. 1653; ip:or. r&wniez przYIP. 41). Röwniez 
interesuja,ce jest, ze jeszcze w XVII w. okreslano obydiwie miejscowos'Ci okr�gu 
przewoskiego Mosty i Chwaliszowice jako „Wendisch Musta" ba,dz „Wendisch 
Quo1'sdorf". Plodobnde nazyiWano r6wniez naleza,,ce do parafüi Niwica (por. piiZyip. 46) 
P,rzewozniki jako „Wendisch Hermsdoirf". Sel'lbsikosc miej.scowosci Kars6wka po
twieI'ldziala natomiasrt: m. in. r6wniez wwzytacja z 1687/88 r. w sforrmulowaniu 
,,Mühlibach ... ubi WandaHc.i 6 hortiulani", Ju n g  n i t :z, op. cit.

, 
s. 687. Mozliwe, 

ze jeszcze w 1668 r. przy 1.liStanowieniu 1 katolkkiego duohOiWneigo dla Przewoe:u 
brano z jednej s,trony w rachub� slowians1kie pochodzenie kandydata. Wspomniany 
w aiktach probose:cz Ca1simkus Piart:Totz;ky (Kazimd·er12 Patroaki) zapewne byl Po
lalkiem. Daty jego odejsda z Prizewozu wizytacja z 1679 r. jednalcie nie mogla juz 
ustalic, Ju n g  n i t z, op. cit., s. 288. Wiizytaicja z 1687 /88 r. podaje dla P,rzewozu 
ja1ko „Ludi.rectoT" pewnego „Polonus", mian.owdcie „Oasiparus Zeller sch'wetzko
vie:nsiis", ta,mze, s. 688. 

50 Pszczeilarsitrwo lesne uchodizilo za zaj�·cie wybitnie slo·wiansk,ie. Serboluzyck,ie 
zwia,1z1ki bairtnirk6w · (pasieczntk6w) znane sa, z wiieiu ok,r�g6w reg,ionaliny,ch. Obok 
proboszcza dzialajqcego od 1668 r. w Koninie Zaga:nskim (por. przyp. 43) relacja 
z wizytacji 1687/88 r. notuje tamze r6wniez bakalarza Serboluzyczanina, Miklaws 
Haza z Kulo1Wa; .po,r. J u IIl g n i .t z, op. cit., s. 982: ,,Ludirector Nicoiaus Hascha, 
LUrSa,tus Wittgenavien.s�s, annorum 57, physicus absolutus, oaH.en.s Hnguas Wanda
licaim, Germandcam et Latinam". 

51 LicZJba mies1zikafrc6,w 01kr�gu przeiwoskiego, osz,acowana prz,ez Kocht� dla 
1690 r., poowolila wnioslkowac o pono,wnym wzrosde luidnosoi o ok. 356/o od czasu 
krytyoz:nego stanu w 1660 r. 

52 Spadiku elemerntu m6wia,·cego po serb'oluzyakm do 1/4 mieszikancow w ok,r�gu 
przewosrkim (ba,dz do nieco wi�·cej niz polo,wy wszys·tkioh poddanych w 6wczesnym 
okr�gu serboluzyokim) nie moina uwazac jedynie za nast�pstwo s,trat ludnoscio
wych w XVII w., 'lecz r6wniez za wynik stosoiwailJi,a zarza,dzen germanizaicyj:nych 
w XVI w., kt6rych jednaikze nie da si� szczeg6lOiWo uchwycic z braku materialu 
zr6dlowego. 

6 - Sob6tka, z. 1-2/67 
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vnd zu sokhe,r exemitione pa.g-0rum Lusiatd.coTum Reuthen vn.d S,chönheyde 53 nostros 
sex ultra Nisam sit-Os pa,gos Saganernseis 54 zu weisen. 

2. Einen anderen Wdndischen parochum für Pechern zu bestellen vnd in
solche neve matrem neben den it1zo ,in Cyibellam Mus1co1viernsem 55 gepfarrten· Dorff
s·chafften no1ch Wirtldiis,ch Mos1ca vnd Mühl1ba,ch ex parochta Prübus1iensii. zu weisen. 

3. Erachte ferne,r, die 130 wüsten Stellen in S:tädtlein ·Rrübuß 56 möchten zum
gut Theil mit Wen1dlis1chen Leuten vnters1chiedil.iche.r bürger1i1cher hantirung et 
bona cathoiliica conf.essdone ex mea patrd.a Witgena1W 57 besezet we!l':den können, wel
che, wie ich a conf.ratre meo R. D. Adamo Aug,ustino Hauscho 58 Piarocho ibidem 
et Canonico BuddsisiinelllSi prdvatiissime wohl info'l"miret, mehrentheill.,s hiezu son
derld!ch ga,r geneli,get 59, wofern nu.r von E. Woledil.en H. Ha1U1Ptmann de Zeschwiitz 
et a ReverenJdissima D. Aibatissa Mariaestellensi die Erlawbnüß zu &1Würioken. 

4. Auis eben diesem Stiff.te w&en auch mehrer rustid et hortuilani, omnes
catholdd et Wandaliai herbey zuiziehen, womit den 22 K1ammer Dörffem in 
pa,rochdis PrübuLSem;,i, Petersldorlens,i, Reiichenaviensi 60, Leutensi, 8eiltensi et Hart
manstdord:einsi, daraus die I..JUtherani noch ständdng genei:get, ins Sorawds,che zu 
entlauffen, füride.rlich z.u helf,en, nachdem bey denen von Adel, so selbsht haereüci, 
hieizu wenige ho!:ffnung. 

53 Rusi (Reuthen) i Pirasy,wka (Scihönheyde) zwicizane byly faiktycznie z sq
siednim dolinohlzyclrim kosciolem w Syjk. 

54 Mianowiicie miejsco1W1osci: Blobosojce, Horlica, Lesk, Cernsik, JamjeUca 
Chromola. 

55 CyibaHn - pol. Nitwica, niem. ZibeUe. P,rnponoiwany przez Kocht� w punktach 
1 i 2 roztdzdal mü�dzy luzyokim i zaganskim systemem koseielnym p.rzedsrtawia si� 
jaiko konsekiwentna kontynuacja juz ro���tej katolä.cikiej polity'ki koscielnej, 
w wyniiku ,kit6rej p'I'lzylq'CIZ'Ono prz·e.wosiki system kosoie1ny do arcybisku.pstwa wro
claJW1Stkieigo, mimo ze cale to terytorium nalezalo niegdys do 01kr�,gu bisikuipstwa 
Misni, por. A. H e i n ,r i c h, Geschichte des Fürstentums S.agan, Zag,an 1911, s. 330. 

56 Doikladne dane odnosnie do przyikrych stosulllk6w w miasteczku P,rzew6z, 
ZJWla:s:zc,za zas odnosnde do krytycznej sy,tuacji gO'spodariozej, podaje W o r b s, 
op. cit., s. 373-379, dla w:sipomnianego OikTesu mi�dzy 1660 i 1748 r. 

57 Wszyscy mies!Zczanie z Kul01Wa (n.iem. Witti'che111aiu) byli w XVII w. naro
dowosci seT1bofozyok!iej i poslugi,wali si� takdmze j�zyiki,eII'l:; poswiadcza to röw
niez wsp61'czesny um:ony A. F ,r e n c e l, Cives privatim publiceque lingua loqUJan

tur Sorabica, por. F. M e t s  k, Der Beitrag Abraham Frencels (1656-'1740) zur

sorbischen Demographie in der Zeit des Spätfeudalismus (Zei:tischrif.t für Slavdisti1k, 
VIU, 2, 19163, s. 244). 

58 Aidarn Hawstyn Haws (Aidam!UIS Augustinius Hauschus), ipochodizqcy z Kulowa, 
byl do 168'6 r. proboszczem w miejscowos1ci Radiwor kol'o Budziszyna, w latach 
1686-1703 proboszczem w Kuiowie, ja1ko kanontk nalezal pr6cz tego do budzi
szynskiej kaipirtuly ka,tedrialnej. 

59 Pomä.�dizy mieszczan:s,twem Kulowa a administracjq dominium kla;12to,rnego 
powstaly w owych lata-ch p.owazne zatar,gi. W 1687 r. wladze usun�ly w,spomniami 
rad� mi,ejsikq, ponieiwaz dlugi miasita wz,rosly do 4406 ta:lar6w i juz od 26 lat nie 
plac-01no czyn:szu. W,sipomniany p,rzerozony klasztor,u Jan Adolf von Zeschwitz roz
kazal zajqc wszyistikie dodmidy mli.e-j'sikie. Por. tiu r6iwniez F. S c h n e i d e r, Khr6ni

ka Kulowa, mesta a farskeje wosady, Buidysin 1878, s. 27---,30, 143. 
60 Piotr6w - niem. Petersdom, i Bogiumil6w - niem. Reichenau, podlegaly 

paTafii w Grotoiwie. Prz,ed rekatoli�acjq w obydwu tych miejsreowosciach byly 
koscioly parafialne. 
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5. Wenn E. Ho1chfürstl. Dw-chl. zuvördeinst geruheten, die hete['odoxos colla
tores von Ardell aus ihren innegehabten patronatä.buis zu entseizen, vnd sodann in 
hk terra Pirübusensri. (außeir in Fireyiwaildaw 61) sa,cerrdote.s ordentlich bestelleten, 
lingua Wandail.dica peritos, quod ad res,Urtuendam üdem Cathowkiam in bis pa,rtibus 
valde est necessarium, mochte dies opus missionarium mit Gottes Hülffe gelingen. 

Hoc sicriilpsit 
Eur Ho:ohfürstl. Durichl. 

Vnterthenigstgeh0ins1ams.ter 
P. Ja1cobus F,rancis-.cus Kuchrti.iuis Wd.tgenaiwli.ensis, Lus.

phi10isophae magtister 
Pairochus commendiarius GTed.f:fenheinensiis 

et Canonicus Regular,is Saiganensds 
Greiffenheyn, die 15. octobr. Anno 1690 62• 

Niestety, nie bliz�zego nie mozna ustalic odnoonie do rozporzqdzenia 
panujqicego, na kt6re powoluje sit:: relacja Kochty i jego projekty. Pozo
staje zwlaszcza niejasne, czy opr6cz niego r6wniez i inni duchowni wiej
scy bqdz kanonicy podo'bnie zbstali wezwani do zajt::cia stanowiska. J ed
nakze zachod�i mozliwosc iJstotnego zwiqzku pomi�dzy skierowapym do 
Koohty rozkaz.em Ferdynanda dotyczqcym sprawozdania a przedst'awio.
nym ponad dwa lata wczesniej sprawozdaniem z wizytacji sporzqdzonym 
przez glogowskiego archidiakona I. L. Hueibera, przy czym chodzi gl6w
nie o rozdzial odnosz.qcy si� do Grotowa, a ·zwlaszcza jego proboszcza 63. 

Hueber staral sit:: tu 64 w uderzajqcy spos6b zebrac i przedstawic 65 

wszystkie ujemne strony praktyki koscielnej w celu ::onieslawienia Koch
ty. Og6lnie biorqc, charakteryzuje tego os:tatniego jako malo wyksztalco
nego, latwo zapominajqcego, chorowitego i opieszalego zar6wno w pel-

61 Wlidocznie Kiochta uwazal za niernozliiwq seribizacj� s·zilacheckiego miasteczka 
Gozdinica �niem. F,reiwaldau). Kosciolem w tej miejs,cowosci opiekowal si� pro
boszcz z Witoszyna, w 1540 r. miej'scoiwosc ta byla odr�bnq parafiq, por. H e i n
r i c h, op. cit., s. 412.

62 Na ostatnri.ej stronie llistu po dad,e nas,t�UJje jes,zcze adres: ,,Dem Hoch 
Wiürdigs,ten/ vniq durohlauchti,gs<ten Ffusten/ V'Illd Her,rn/ Her,r,n/ F,erdmando de 
LOiblkovi'c/ iillustrissimo duci/ et princiipi Sa1ganenisi". 

63 POT. przyip. 23. 
64 J u n g n i t z, op. cit., s. 69.1. 

65 Nip. ,,formata1S non habet", ,,clave,s ... ad alias [ecdesiias] concredi1t haereti
cis conductoribus", ,,ratione abstretri'cum hie confusio", ,,anno hoc in ho,c pago 
infanrtes duo sine, bap,t;i,smate mortui sunt", ,,condona,tur hie et in al!iis ece<lesiiis per 
annum valde raro", ,,ex defrctu cuius spiritualis instructionis . . . una andlla ex 
Roppendorff (= Rosdce) in hacresim lapsa est", ,,nullum librurn compactum 
exhibere porituit a tempore adrninis,tirati'OiliilS suae tam de hac quam aliis ecclesiis, 
in quem ba,pti:zatos, co,pulatos et sepultois conscri(psisset", ,,communicanites pro 
paschaite hoc anno habuit . . . pleruimque pere,grinos", ,,libris paucis et exi,guis 
instrudus, cairens Latinis bibliis". 
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nieniu obowiqzk6w duchownych, jak i w sciqganiu. czynszu koscielnego 66• 

I chociaz szczeg6lowe sprawdzenie zarzut6w Huebera i jego motyw6w 
jest dzis niemozliwe, przeciez wywody jego kontrastujq silnie z pochwa
lq, ja'kq wizytacja 'Z 1779 r. wypowiedziala pod adlesem Kochty. Latwo 
odgadnqc, ze Hueber z nieistotnych powod6w dqzyl do od�1mi�cia Kochty 
z jego urz�6w i karnego ,przeniesienia do klasztoru 67• R6wniez stosowana 
przez Huebe:ra swoista pisownia nazwiska Kochty moze oznaczac swia
dome szkalowanie: zamiast Kuchtius uzywa on 'Zazwyczaj w swym la
cinskim tekscie - filologicznie nie do wyjasnienia, lecz w kazdym razie 
w spos6b zamierzony - wulgarnej formy „Kochtig". 

Ozyzby u podstawy jawnie wrogiej relacji Huebera lezala nacjonali
styczna niech�c wzgl�em Serboluzyczanina Kochty, kt6ry w ciqgu dlu
giego i trudnego urz�owania nawiqzal kontakty z cz�sciq m6wiqcych po 
se!'ibol-uzycku wcielonych do jego parafii „haeretici"? W 6wczas w spo
rzqdzonym na rozkaz pahujqcego memoriale mozna by zarazem widziec 
zr�czne ,przeciwuderzenie. Jak by nie bylo, plan Kochty dotyczqcy reka
tolizacji powiatu przewoskiego jest jedynym z.nanym dotqd dokumentem 
historycznym, w kt6rym tendeincje serbizacji byly swiadomie propago
wane i uzasadnione 68• Zapewne Kochta nie odwazyfüy si� wystq,pic wo
bec ksi�cia z takimi ;propozycjami, gdyby obawial si� z g6ry arrtyserbo
ruzyckiego nastawienia na dworze. Rodzina Lobkowitz, wywodzqca si� 
z arystokracji czeskiej, widocznie nie zywila do ludnosci serboluzyckiej 
nienawisci, kt6rq mozna bylo w owym czasie wielokrotnie zauwazyc 
wsr6d szlachty niemieckiej, posiadajqcej dobra ziemskie na terytorium 
serboluzyckim 69. Swiadczy o tym m. in. r6wniez wspomniane juz powo
lanie od 1668 r. oficjalist6w narodowosci serboluzyckiej i polskiej przy 
kosciolach i szkolach w powiecie przewoskim 70. 

66 „Exuguae doctrinae, obliviosus, veletudinarius, in suo officis valde negli
gens ... emonendos pe,rseS'sos cemsos Ecclesiae valde negligens". 

67 Pisze on tamize: ,,Hinc [= Kuchtium] ut ad coenobium recipiatur et loco sui 
huc alius promo,veatur, inistanter ursi, quod et mihi promissum fuW'. 

68 Ja!k: w1dac, chodizdlo PTZY tym nie tylko o reserbizacj� okr�gu serboluzyckiego, 
zgermanizowanego cz�sciowo w ciqgu ubieglych 100 lat, lecz r6wniez o serbizacj� 
okr�gu niernieokii.ego. 

69 Sctrdtzimy, ze mozna w tym widziec pewmi paralel� z postawq szeregu na
miestn1k6w Luzyc wywodzqcych si� z arystokracji czeskiej w XVI w., por. 
F. M e ts k, Z luzis1ki'ch a serbskich proiblemow ceskej,e kr6ny za cas tur!k:01W1Sikich 
w6jnow (Pfedfonak, 1960, nr 10). 

70 Jest r,zeczq inrt:eresujqieq, ze tolerancja, kt6ra ze strony katolik6w zaipewnfo
na zostala widocznie j�zykowi serboluzyckiemu, sklonila w 1690 r. protestanckie 
stany G6rnych uuzyc, aby w nas·t�pujqcy sipo.s6b sformulowac w pr.o.jekcie „Po
rzctdiku kos'Cielne.go" (,,Kirohenordnung") § 45 „Von der wendischen Sprache": 
„Obwohl derma1len die Inrt:ention in hiesiger Obe.rlausnitz auf gänzliche Ausrottung 
solcher Sprache gerichtet gewesen, so s o 11 sie doch fürderhin, d a  in i t d i e 



Stosuniki ludnoscio:we w Zagansikiem 85 

Bezposredniej reakcji panujqcego na prnpozycje Kochty nie udalo si� 
. przesledzic. J edno jest pewne, ze wsr6d osadnik6w, ikt6rzy podj�li w na
st�pnych dziesi�.cioleciach odbudow� pustek, katolik6w bylo bardzo malo. 
Ponadto zwierzchnosc ksi�wa zaganskiego byla zmuszona.od 1709 r. -
aczkolwiek niech�tnie - przyznac ponownie pewnq swobod� uciskanemu 
wyznaniu 

1
protestanckiemu i poczynic pewne ulatwienia w praktyka'Ch 

religijnych 71• Wydaje si� takze bardzo wc1tpliwe, by mozna bylo oczeki
wac od majqtku klasztornego w Marijna. Hwezda ·z�olnienia poddanych 
celem ich przesiedlenia do ksi�stwa · zaganskiego. W kazdym razie mu'Si
my przyjqc z najwi�kszc1 ostroznosciq wywody Roberta Pohla 72, uznajc1-
cego za fakt <lose znacznq imigracj� seriboluzyckq na terytorium Przewo
zu w XVII w. i m6wic1cego o „slawizacji", kt6ra „erst vor Gross Peters
dorf [Piotr6w] haltmachte" 73• Jakiejkolwiek podstawy Z['odlowej brakuje 
zwlaszcza twierdzeniu Pohla o „unterdrückten deutschen Sprache", kt6ra 
na owym terytorium dopiero w XVIII i XIX. w. ,,wieder zur Geltung ge
kommen" 74• 

Pomijajqc szesc miejscowosci w obydwu enklawach polozonych na le
wym brzegu Nysy i otocz·onych dokola luzyckim terytorium, mozna ra
czej stwierdzic, ze w toku rekolonizacji zakonczony ·zostal proces germa
nrzacji j�zykowej ziemi p,rzewOSikiej. Wedlug wykazu statystycznego 
·z 1742 r·. przyrost, kt6ry tymczasem naistc1pil, ibyl istotnie si1niejszy w 6w
czesnym serboluzyckim okr�gu niz w innych cz�sciach kraju: w stosunku
do normailnego stanu 'Sprzed okresu pustek wyni6sl on w szczeg6lnie
wyludnionych wsiach ika�era1nych + 19,80/o, a we wsiach waisalnych na
wet +21,610/o. Natomiast obydwie kategorie wsi w okr�gu niemieckim
wykazujq tylko przeci�tny wzrost o 9,60/o 75.

w ,end i s c h e Unt e r  t a ,n e n ni c h t  i n  u n c h r i s t  1 i c h e n Ab e r g  l a u
b e n u n d C a t h o 1 i z i s m u m z u r  ü c k f a 11 e n, bei denen ganz wendische 
Gemeinen vor der Hand in den Städtlein und Dorfkirchfarten beibehalten ... wer
den", por. F.· Mets k, Der Anteil der Stände des Markgraftums Obe,rlausitz an 
der Entstehung der obersorbischen Schriftsprache 1668-1728 {Zeitschrift für 
slawische Philologie, XXVIII, 1959, 1, s. 142-143)·. Byc moze, autorzy tego paragra
fu brali pod uwag� hl. in. r6wniez stosunki w ksi�stwie zaganskim. 

71 W o r b s, op. cit., s. 406 nn. 
72 R. P o  h 1, Priebus und ,die Dörfer des ehemals Saganer Westteils (Heimat

buch des Kreli.ises Rothen1burg, cz. 2, Weißwasser 1934). 
73 Na s. 9 Proihl piJse:e: ,,Eine nel\.le Besetzung ... mit WeaTden erf:olgte wahrschein

lich im 17. Jahrhundert nach dem rdreißigjähri,gen Kriege ... In die menschenarmen 
Dörfer kamen wendische Bauernsöhne von jenseiiit,s der Neiße ... und nahmen die 
verl1assenen Höfe in Bes!i.,tz". 

74 Tamze. 
75 Poir. ta1b. 1. Sikoro röwnoczesny przyrost w prze1kroj1U 7:2 wsi okr�gu p6hloc

nego i wschodniego wynosil 22,9°/o, zalezialo to tyliko - w po,r6wna111il\.l z okr�giem 
przewoskim - od istotnie mniejsze,go tu s.tQpnia wylu'dnienia. 
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Od czasu gdy wra:z z odpadni�ciem ksi�stwa zagaii.:skiego i innych te
rytori6w slqSkich od monarchii habsburskiej i ich aneksji przez Prusy 
w 1740 bqdz 1742 r. sytuacja ,pod wieloma wzgl�ami si� zmienila 76 

i przywr6cona oostala tu m. in. r6wniez w calej ruzcü1glosci swoboda 
wyznania protestanckiego 77, naJStqpil dalszy staly wzrost krzywej lud
nosciowej. Rozw6j ten zostal przyspieszony przez zamian� zobowiqza
nych do swiadczeii. gospodarstw w dziedzicznq posiadlosc i przez zaloze
nie calego iszeregu „kolonii" przy poparciu kr6la pruskiego 78

• W edlug 
danych Worbsa w 1787 r. wprawdzie ·liczba kmieci nie osicign�la w zu
pelnosd pierwotnego stanu, jedna'kze za to liczba zagrodnik6w prawie si� 
podwoila 79• 

R6wniez na.st�ne trzydziestolecie przynioslo ksi�stw,u pod rzqdami 
novvej dynastii ksiqzqt kurlandzikich 80 pewien - choc wskutek nieko
rzystnego wyiniku wojen na;polooii.skidh tylko nieznaczny - wzrost lud
nosci. W 1819 r. lkzba mieszkaii.c6w ksi�stwa zagaii.skiego w jeg.o daw
nych granicach 81 wynosila o 5,9°/o wi�cej niz w 1786 r. 82 

Nast�pstwem trwajqcego poczqw,szy od trzeciej cwierci 'Stulecia okre
su tolerancji w stosuinkach wyznaniowych byla daleik:o idqca konsolida-

. cja. w Zaganiu istnialy obeonie obok siebie r6wnouprawnione: �atolicka 
arcMdiecezja i ewangelicki olkr�g superintendentury. Jednak mimo iz 
w wyniku dalszego rozwoju pozostawalo obecnie do dyspozycji kultu ka
tolickiego 13 gl6wnych i 22 filialnych kosciol6w, a jedynie 12 zboir6w 

76 W o rb .s, op. cit., s. 384: ,,Die ganze Verfassung des Landes wurde unges,c.h
rnolzen, die vi�len Hinlderniisise de1s Anbaues w,eggerräumt und viele eingezogene 
Gvunidrstüc:ke mußten wieder herausgegeben werrden". 

77 W o.r rb s, op. cit., s. 417 nn. 
78 Tarnze, s. 384--385.
79 Worbs podaje nast�pujqce szczeg6lowe dane dla powiatu zaganskiego i no

wogrodzkiego: krnieci 661, zagrodnik6w 1131, chalupnik6w 303, dla „powiatu prze
woskie,go": krnieci 306, zagrodni.Jk6w 473, charupnrilk6�J' 100. 

,eo Obj�cie rzqd6w przez Pö.otra z K'll'rila111dii nastq1prro 2,2 VI 178·6 r., ipor. W o  r 1b s, 
op. cit., s. 340. Na POiPrzednich st.ronach (328-339) Worbs daje iprzeglqd nasit�ujq
cych ipo ,soibi-e rzctdöw poszcz-eg6lnyich dynast6Mr ·z rndziny L'O'bkorwtt-z6w. 

,ai Po pokoju wiedenskim wszedl rw zycie na ziemiach ipruslkich nowy podziial 
na 1powiaity. Z now-o utwor�o111ego :pruslkie.go powiatu Zagan. �UJZyciklie ernklawy od
padly na rze'cz pO!Wiatu za,ry bctdz Grodk6iw. Z drn,giej strony natomia,st powiat 
Zagaii uzyslkal pewnq reikompensat� na ,pohldniorwym WS'Chodzie rkoszitern G6rnych 
Luzyc (rniasteczko Ilowa i przylegle terytoriurn, por. przyp. 8). 

'82 Jaik wyikazuje ta.!b. 1, r6W!l1iez m1�dzy 1786 i 1819 r. dal-o si� zauwaizyc w roz
woju ludnosciorwyrn iznac:me ,zr6:zinicoiwanie ;r,egion:alJne. Wtdac spadek lic2'Jby lud
nos.ci we wsiach na obsizarach poliudniorwy,ch i wschodnich w iprze.ciwiienstwie do 
r6znego W{Prawrdzie rw posrzczeg6lnyich cz�scfach, a'1e w sumie prz-eci-ez wrdocznego 
wzrositu we wsiach pirzewoslkioh. 
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ewangelickich 83, ludnosc jeszcze w 4/5 byla protestancka i tylko w 1/5 
katolicka 84. 

Wzgl�dnie sHniej'SZq reka'tolizacj� wykazywala wschodnia i p6lnocna 
cz�sc ksi�stwa. Tutaj w 1819 r. w dziewi�ciu sposr6d 72 wsi istniala 
wi�szosc ikatolicka. W samych tyl!ko tych dziewi�ciu miejscowosciach 85 

zylo 3048 katolik6w 1(obdk 399 protestant6w), czyli 43,7i0/o calej katolickiej 
ludnosci kraju. R6wno �/3 og6lnej liczby ludinosci stanowila cz�sc ikato
licka w stolicy i siedzilbie wladz .Zaganiu 86, w Nowogrodzie Bobrzan:s!kim 
natomiast wynosila tylko 12,72·0/o 87, a w Przewozie 14,31°/o 88• 

W 54 przewoskich w:siach w 1819 r. relrgi� katolkkq wyznawalo tylko 
4,5°/o mieszkanc6w. 0 ile w wielu miej1scowosciach - m. in. w enkla
wach 89 odstqpionych okr�gom Grodk bqdz .Zary - w og6le nie bylo ka
tolik6w, to jednak w dwu rniejscowosciach liczba ludnosci katolickiej 
przekraczala 30�/o. Uderzajqce jest, ze wohodzil tu w rachub� opr6cz Lq
ki 90 (w ,obr�bie ,parafii Witoszyn) r6wniez Grot6w. Pozostaje sprawq 
otwartq 'Zar6wn10 to, czy i jalk dalece w istocie przodkowie zyjqcych 
w 1819 r. 226 gratowskich katolik6w 91 ,osiedlili si� za posrednktwem Ja
kuba Fra,nciszka-Kpchty, b�dqcego tu niegdys proboszczem, jak i to, czy 
i ile bylo wsr6d ·nich 'serboluzyckich osadnik6w z g6rnoluzyckiego domi
nium Marijna Hwezda. 

ZUR BEVÜLKERUNGSENTWICKLUNG IM FORSTENTUM ZAGAN VON ETWA 
1600 BIS 1819 MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ETHNISCHEN 
VORGÄNGE IN DER EHEMALIGEN WENDISCHEN PFLEGE DES PRZEWÖZER 

KREISES 

DaJS westsichlesü;che Fürstentum Zagan ·ist in historisch-demo,graiphische,r Steht 
zwiefach inte,ressant. Einmal bewahrte sich in der längs der Grenzen ·zu beiden 
LaUJSitzen gelegenen Wendlis1cihen Pflege eine slawis•ohe Mundart unte.r der sor-

·83 Cy.t. Topographisch-statistische Übersicht, :s. XIX-XX. Wsikutiek reformy

admilllistracyjne'j nie uwzgl�iono w powyzszej lic:zibie lmtoUckiego tkosdola w miej
scowosci Broibosojce, uwrzgl�dniono natomiaist kosd6l iprotestanciki w Uowie. 

·84 Lkziba 6974 ilmtoliik6w w iksi�stwi,e odpowiaida dokladnie 21,60/o jego ludnosci.
85 Chodizi o wsie: Brzeznica (Brießnitz), Dyib6w (Diebau), Jablonöw QSchönbTunn),

Karcz6iWlka (Ka1krieuth), Kl�ipina Stara (Alt Kleppen), L�czyn (Lentschen), Poza,r6w 
(Birenns,tedt), Sikiibice Weterswalidau) i Stanow (Regersdod).. 

86 1480 cz 4445. W o,g6lnej liczibie mies.Zlkanc6w miasta uj�to .r6wnieiz 44 Zyd6w . 
• 87 95 z 748, · z tego jedynie 43 na pr,zedmiesdach.
a.8 82 cz 575. W o,g6:lnej 11crzbie mi1es·zkanc6w Plrzewoziu u1W1Zgl�dniono luidnosc

f olwairiku. 
89 Topographisch-statistische Übersicht des Reg. Bez. Frankrfurth a.d.0., okresla 

w kazdym razie w:s.zystikie te miejscorwosci jaiko 1Protestainckie. 
90 W Lq•ce (niem. Wies.au) .wsr6d 247 mieszkan,c6w bylo 8'6 1kato1'i.k6w, czyli 

34,9°/o. 

91 Tzn. 30,40/o z 743 miieszkanc6w wsi. 
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bischen Bevöltkerung bis weit :in die Neurzeit, zum anderen blieben die rigorosen 
gegenrefonnatorischen Maßnahmen von Dynas,tie und Regierung nach den vorher
gegangenen Verheerungen des D['eißi:gjährigen Krieges nich ohne .Auswirkung auf 
die Bevöllkerungsbewe,gung. Mit Hilfe des durch G. Steller überlieferten stati
stischen Queltlenmaterdals werden zunächstt die kriegsibedm�en Verluste an Men
schen und weiterhin die Ergebruisse der sipäteren Erf,assunigen von 1742, 1786 und 
1819, gesondert nach den einzelnen Regionen des Landes, dargestellt; sodann wird 
die Bewohners,ohaft der Wendischen Pflege unter Berücksichtigung der einzelnen 
Kammer- bz,w. Vasallendörfer und der sozialen Kategorien einer bE."Sonderen Ana
lyse unterzogen. 

Während im Landesdurchschnit-t die durch Kdeg und Exulation erlittenen Be
völ1keriungsverluste um 1742 be,reits voU ausgeglichen waren, konnten die Städte 
und der Westtei[ (m:it der Wendischen Pflege) erst zwischen 1786 und 1819 den 
Vorkriegsstand erreichen und überholen. Von besonderem Interesse ist in diesem 
Zusammenhia:ng eine 1690 vom Kanonikus und ·Pfarradministrator J. Fr. K6chta, 
einem aus dem oberilausitzisichen Städtchen Wittichenau gebürtigen Sorben, aus
gearbeitete Deniksohri:fit an den Zaganer Hof, in der die Rekatho1isierU1I1,g der Wen
dischen Pflege durch A.nsetzung katholischer Sor,ben aUJS der Stiftsherrschaft 
St. Ma,rienstern (Oberlausiitz) .empfohlen wird. über die Reaiktion des Hofes ist 
nichts bekannt, zur Ve.rwirlcl.iichung der Pläne K6chtas kam es augenscheinHch 
nkh.' 

Seit 1709 wurde die Zaganer Regierung zu einer gewiss�n Toleranz gegenüber 
der nichtkatholischen Bevölkerung genötigt, mit der Inkoriporierung des Landes 
in den preußischen Staatsvooband wurde 1740/42 die volle LegaUtät der evange
li,schen Konfession wiederhergestellt. 




